
 

 
   ۸۱۱۲ ژوئن ۱جمعهبرابر  ۱۹۳۱ خرداد ۱۱جمعه  تا ۴جمعه 

 ۱۱ شماره

 امیرجواهری لنگرودی

kargari@gmail.com_haftegi 

info@karegari.com 

 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

  : یادداشت

 (ILO)ما واجالس سازمان جهانی کار

  : شدند پاریس راهی کارگری االنفع -*

 

رضاشهابی وداودرضوی نمایندگان سندیکای کارگران شرکت : به گزارش کانال تلگرامی سندیکای شرکت و احد آمده است 
واحد ولقمان ویسی فعال صنفی معلمان کردستان برای دیدارهایی بامسئولین سازمان جهانی کار وسندیکاهای بین المللی 

 ادعازم پاریس شدندخرد ۵به تاریخ 
@vahedsyndica 

 اطالعیه مشترک 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

 ا محکوم می کنیمفشار بر سندیکاها و جنبش کارگری مستقل ایران را قوی

 (خطاب به اجالس سازمان جهانی کار و سندیکاهای بین المللی)

 

های سندیکایی  کارگران به دلیل فعالیت. فشار بر کارگران ایران برای جلوگیری از ایجاد سندیکا و تشکل مستقل کارگری همچنان ادامه دارد

ر با اخراج، بازداشت و زندانی کردن کارگران پیشرو مانع از فعالیت دولت و وزارت کا .گیرند های دولتی قرار می مورد آزار و اذیت

شود و کارگران پیشرو در  و اعتراضات کارگری به رسمیت شناخته نمی اعتصابات .شوند سندیکاهای موجود و ایجاد سندیکاهای جدید می

در همین راستا دو تن از اعضای سندیکای کارگران  .دگردن اعتصابات و اعتراضات با اتهامات واهی امنیتی بازداشت، محاکمه و زندانی می

کارگران زندانی   .اند و پنج تن از اعضای این سندیکا چندین سال است که از کار اخراج شده  های طوالنی گردیده شرکت واحد محکوم به حبس
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دودیت های فراوان برای ادامه فعالیت های گذشته از سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه همچنان با مح و اخراج شده سال

. سندیکایی مواجه اند از جمله آن تبدیل قرارداد کار آنان از دائمی به قراردادی است که در نتیجه آن امنیت شغلی شان از بین رفته است

ق شان صورت گرفته، به شدت اعتراضات و اعتصابات یکسال اخیر کارگران عضو این سندیکا که عمدتا به دلیل عدم پرداخت چندین ماهه حقو

 .اند تن از کارگران با دستور قضایی احضار و با اتهامات واهی مورد محاکمه قرار گرفته ۵۳ سرکوب شده و

 

های صوری و وابسته نموده  المللی کار با کمک نهاد خانه کارگر و حزب اسالمی کار اقدام به تشکیل اتحادیه وزارت کار برای فریب سازمان بین

های وابسته به  های صنفی و کانون عالی نمایندگان کارگر تشکل شوراهای اسالمی کار، انجمن .آنکه کارگران در آنها حضور داشته باشندبدون 

در  ۵۰۰۳ حتی شوراهای اسالمی کار و نهاد خانه کارگر سال  .کنند دولت هستند و در جهت اهداف دولت در تضییع حقوق کارگران حرکت می

 .اند افته دولتی به سندیکای کارگران شرکت واحد و ضرب و شتم کارگران عضو سندیکا نقش بسزایی داشتهحمله سازمان ی

 

باز هم اجالس امسال ای   در حالیکه دولت ایران توانسته سه دوره متوالی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان جهانی کار انتخاب شود؛

های سندیکای کارگران شرکت واحد  شکایت. شود سخنگویی از طرف طبقه کارگر ایران برگزار می بدون حضور هیچ نماینده و ،ال او در ژنو

در سازمان جهانی کار به ثبت رسیده و  ۵۰۰۳ اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که از سال

ده و دولت ایران مجال یافته تا هر سال گزارشات غیر واقعی به آن سازمان ارائه تاکنون موارد متعدد دیگری به آن افزوده شده است رسیدگی نش

حتی نمایندگان سازمان جهانی کار که اخیرا به تهران سفر کرده و می توانستند از طریق ایمیل رسمی . و حق کارگران آسیب دیده را پایمال کند

ین مهم را انجام ندادند و در عوض با افرادی که وزارت کار تحت عنوان نمایندگان کارگر این دو سندیکا با نمایندگان واقعی کارگران دیدار کنند ا

 .سازمان داده بود دیدار کردند

 

های مستقل کارگری، حق اعتراض و  را امضا نکرده و حقوق کارگران در رابطه با ایجاد تشکل ۸۷ و ۷۸ های همچنان دولت ایران مقاوله نامه

بنابراین همه سندیکاها و تشکالت بین المللی را فرا . شناسد را به رسمیت نمی  ....توافق بر پیمان دسته جمعی و  مذاکرات برای  اعتصاب،

 .های طبقه کارگر ایران در اجالس امسال باشند خوانیم تا صدای اعتراض و خواست می

 

تپه ضمن محکوم کردن تعرض به فعاالن  هفت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای شرکت کشت و صنعت نیشکر

یابی کارگران تاکید نموده و  های کارگری از سوی دولت، بر حق تشکل سندیکایی و جنبش کارگری و همچنین سرکوب اعتصابات و اعتراض

 .باشد شان میاز فعالیت سندیکایی و صنفی کارگران و عضویت آزادانه آنها در تشکالت کارگری دلخواه   خواهان رفع محدودیت

 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

 ۷۵۸۸اردیبهشت  ۸

 : همانگونه که در خبرهای پیشین روز شمار کارگری  هفته  آوردم 

 

وگوهای اجتماعی و  آزار و اذیت در محیط کار،گفت یکصدو هفتمین اجالس سازمان جهانی کار با سه محور پایان بخشیدن به خشونت و

از ایران سه تن از نمایندگان مستقل و آزاد . های موثر در حمایت از اهداف توسعه پایدار، طی روزهای گذشته در سوییس اغاز شد  همکاری

مان وئیسی فعال صنفی معلمان از ارومیه کارگران آقایان رضا شهابی و داوود رضوی زا جانب سندیکای شرکت واحد تهران و حومه و اقای لق

 . به دعوت کلکتیو سندیکاههای فرانسوی و سازمان های اتحادیه ی سراسری کارگری سوئد به اجالس دعوت شدند 

جهانی از نامبردگان تا حال موفق شدند که دیدار هایی موفقی را به ثمر برسانند از جمله حضور در اجالس و دیدار با نمنیدگان چندین اتحادیه 

/ یو . تی . سارا فریسک از آی/ سی .یو . تی . ممادو دیاللو از ای  -لیف ایسک سون منشی بین المللی ال او سازمان جهانی کار : جمله دیدار با 

ر رضا شهابی، دیدا: یو و سی جدا از این در نشستی در اجالس آقایان . تی . و نمانیده ا دیگری از ی -ت فرانسوی . د. اف. فلیپ رئو از اس

نماینده ای اجالس سازمان جهانی کار درژنو  آی تی یوسی و آی ت اف در: داود رضوی و لقمان ویسی با نمایندگان سندیکاهای کارگری اروپا

در مقر این سازمان  نامبردگان با برناتیبو عضو هیات مدیره سازمان جهانی کارازسندیکاهای اسپانیا درمقرسازمان جهانی کارشهر ژنو و دیدار 

  شهر ژنو

 

با  بیست و نهم مهدر روز  کنفرانسی. آلمان در شهر فرانکفورت صورت گرفت  ب .گ .دجدا از این طی نشستی که به دعوت فعاالن سندیکایی 

به بیان نظرات خود  الن آلمانی و ایرانی تشکیل شد که مهمانان دعوت شدهانفر از مدافعین به حقوق کارگران ایران از فع ۵۰۰حضور بیش از 

 . پرداختند 

سی خود برنامه های دیگری در پیش یمه سفر خود بر پایه برنامه تدارک دیده شده از جانب میزبانان فرانسوی و سوئدی و انگلااینان در اد

 خواهند داشت که در فرصت های دیگر به شرح آنها خواهم پرداخت 



و در جنب اجالس سازمان  هواپیمادر . ایعت دوستان در فرودگاه فر از ایران به پاریس و مشس. عکس ها بر پایه گزارش فوق فراهم آمده است 

 جهانی کار در ژنو 
 

 :سرکوب رانندگان اعتصابی در اسالم آباد غربادامه اعتصاب و 

  
 .ار دادسرهنگ سرکوبگر نیروی انتظامی که راننده گان اعتصاب کننده در اسالم آباد غرب را مورد ضرب و شتم قر

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعالم حمایت

 از اعتصاب کامیون داران
  

. و در مواردی پلیس نسبت به اعتصاب کنندگان تعرض کرده است. ده روز است که کامیون داران در شهرهای مختلف کشور اعتصاب کرده اند

کاهش نرخ لوازم یدکی و افزایش حقوق بازنشستگی عمده خواسته های آنان بوده و متاسفانه این  افزایش نرخ کرایه، کاهش حق بیمه رانندگان،

رانندگان   در برخی از شهرها نیز بخش هایی از. زحمت کشان نیز مانند کارگران سایر بخش ها در کشور، معیشتی حداقلی و زیر خط فقر دارند

 .رده اندتاکسی در اعتراض به درآمد زیر خط فقر اعتصاب ک

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اعتراض و اعتصاب را حق کارگران می داند و هرگونه تعرض نسبت به کامیون 

و از . سندیکا همچنین خواهان رسیدگی فوری به خواسته های کامیون داران و تاکسی داران می باشد. اعتصاب کننده را محکوم می کند  داران

درخواست دارد از اعتصاب کامیون داران و تاکسی داران که عموما برای افزایش سطح معیشت ( ITF)سیون کارگران حمل و نقل جهان فدرا

 .صورت گرفته حمایت نماید

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ۳۱خرداد  ۱۱

 :و درس های آن  اعتصاب سراسری کامیون داران ادامه نگاهی به

     



   
 ۵۷دهمین روز  خود از مرز  ه طیهزار رانند ۷۰۰از  شادامه اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون تا همین جا ی کار ، نشان داد که با بی

ینجای کار، تا ا. کشور را پوشش داده است که باید از آن بزرگترین اعتصاب در تاریخ چهار دهه اخیر یاد کردشهر  ۵۷۵ در استان کشور؛

این حرکت نقطه : چنانچه اعتصاب و خواسته های مرکب مطالباتی اعتصاب کنندگان به نتیجه مطلوب و دلخواهشان برسند یا نرسند ، باید گفت 

قاومت کامیونداران با حرکت پیوسته خود در برابر شیرینی و شالق نظام ، م. عطفی در سلسله اعتراضات و اعتصابات مطالباتی در ایران است 

کردند و توانستند در دل این اعتصاب با  کمبود سوخت در جایگاههای عرضه در برخی شهرها و با ایجاد صف های طویل ، نرساندن فرآورده 

های  دامی و کمبود آن ها و عدم انتقال برخی محصوالت کشاورزی از مشهودترین موارد تاثیرات ناشی از این اعتصاب بود که اهمیت توجه به 

 .لبات کامیونداران را بیش از پیش در کانون توجه افکار عمومی گذاشتمطا

صاب تعلیرغم همه تمهیداتی که دولت روحانی برای خاموش کردن شعله های این اع. این اعتصاب تاثیرات بسیار گسترده ای به جا گذاشته است

اعتصاب گسترده در : تن اعتصاب ، در گزارشات آمده است از جمله ؛ به خط کردن ماشین های سپاه و ارتش برای شکس. بزرک بکار گرفت 

هایی مبنی بر   روزهای گذشته موجب کمبود بنزین در شهرهای مختلفی چون شیراز، اصفهان، یزد و بندرعباس شد، اما همزمان گزارش

خی مناطق توسط رانندگان کامیون از این ها توسط ماموران انتظامی و سعی در تامین بنزین این شهرها داشتند که در بر اسکورت برخی کامیون

یا جلو انداختن انجمن های صنفی  که بلند بلند آوازه سر داد؛ از  ادامه اعتصاب این ضد انقالب و گروههای خارجی اند که  .کار جلوگیری شد

اعالم کند  در روز سوم اعتصاب که" ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان نقل و  حمل معاون «امانی داریوش» سود می برند  تا جلو انداختن

البته » و در ادامه « .درصد افزایش دهیم ۵۰تا  ۷۳های دولتی هستیم تا کرایه رانندگان کامیون را  اکنون در مرحله اخذ مجوز از دستگاه  هم»: 

ها فکری به حال  پس از افزایش کرایه با این حال باید. بار را تصویب کند  درصد کرایه ۵۰تا  ۷۳مشخص نیست که دولت چه زمانی افزایش 

های  ضمن اینکه باید نظارت بیشتری بر عملکرد شرکت. ها کرد که افزایش قیمت ارز روی آن تاثیر مستقیم گذاشته است گرانی قطعات کامیون

، نشان می دهد که برای عوامل این وعده های پا در هوا« .حساب و کتاب از رانندگان حق کمیسیون نگیرند باربری صورت بگیرد تا اینقدر بی

 !ریز و درشت رژیم اسالمی ،حرف زدن و وعده سر خرمن دادن آسان است تا عمل واقعی و رضایتمند

رمانشاه ، سنندج ، بوکان ، ارومیه و کدر این میان باید از هم پوشانی هر چند محدود اعتراض رانندگان تاکسی و تاکسی داران در قائم شهر، 

و  ۷۵:۰۰الی  ۰:۰۰های تاکسی اینترنتی شیفت صبح از ساعت  کلیه اپلیکیشن ۷۵۸۸/۰۵/۰۳روز شنبه مورخ : الم داشتند تهران بزرگ  اع

همچنین از پیوستن اتوبوس ها در برخی شهرها ، و  .شوند بصورت کامل از دسترس خارج می ۵۷:۰۰الی  ۷۰:۰۰شیفت عصر نیز از ساعت 

مشهد و صنف تولید کنندگان درب و پنجره در حمایت از اعتصاب سراسری کامیون داران که اعالم  بیانیه جمعی از کسبه و بازاریانصدور 

به این مجموعه باید اعالن حمایت  جمعی از پرسنل صنایع نفت و  ،«حمایت از کامیون داران را به عرصه های عملی خواهیم کشاند» : داشتند 

های برحق اعتصابگران شامل افزایش هفتاد درصد کرایه،  ما حمایت خود را از خواسته » : ند را افزود که اعالم داشت گاز پتروشیمی در ایران

کاهش قیمت لوازم یدکی، کاهش  پرداخت کرایه قبل از تخلیه بار، افزایش حقوق بازنشستگان رانندگان، برداشتن عوارض از ماشینهای سنگین،

و نقل تولیدات صنایع نفت و گاز    یی از همکاران ما که رانندگان نفتکش و حمل عده.یمکن های این صنف را اعالم می حق بیمه و سایر خواسته

ویژه رانندگانی که در استخدام شرکتهای  به. اکنون شرکت داشته و در تمامی مشکالت با سایر رانندگان سهیم هستند هستند در این اعتصاب هم

ما نفتگران سراسر ایران، .شکالت مضاعفی بوده فاقد کوچکترین امنیت شغلی هستندپیمانکاری صنعت نفت و گاز و پتروشیمی هستند دارای م

در  .« کنیم های اعتصابگران اعالم کرده و از احقاق حقوق این عزیزان تا به آخر دفاع می حمایت خودمان را تا به نتیجه نهایی رسیدن خواسته

هزار عضو در ایاالت متحده و كانادا است،  ۰۰۰میلیون و  ه دربرگیرنده یكسندیكای رانندگان جاده ایی آمریكا کعرصه بین المللی نیز 

هم از جنبه های مهم همبستگی مطالباتی و طبقاتی با این اعتصاب و .داران اعتصابی در سراسر ایران ابراز كرد همبستگی خود را با كامیون

 : .نمایش قدرت آن یاد کرد

عاد اعتصاب کامیون داران و تاثیرات آن بسرعت دست به عقب نشینی زد و عقب نشینی موضعی و اگر چه حاکمیت با درک سریع اب :باید گفت

جزئی را ماهرانه با اعتصاب شکنی، تفرقه اندازی بین اعتصابیون، و تهدید و برخوردهای امنیتی و حتی کشاندن رانندگان قراردادی سپاه و 

ها ، اما اعتصاب کامیون داران تا همین جا به مردم عاصی نشان داده که حاکمیت اگر تجربه کامیون های آنان در بین اعصابیون و درآمیختن با آن

و قساوت الزم و کافی برای سرکوب وحشیانه و بیرحمانه شورش های شهری را دارد، در عوض در برابر اعتصابات بزرگ و سراسری 

 . را ندارد« دهبازدارن»امکان دست زدن به کشتار وسیع و بازداشت های دیوانه وار 

اعتصاب کامیونداران به خاطر ضربآهنگ متوازن، ظرفیت مشارکت پذیری حداکثری، وجود شکل هایی از عنصر سازمان یابی و فاصله گیری 

ماهیت این اعتصاب سراسری نشان داد  .از خود انگیختگی، از ظرفیت بی همتایی در سنگربندی های بزرگ و پایدار مطالباتی برخوردار است

حلقه ای ضروری و حیاتی برای شکل دادن به آرایش مستقل سراسری اردوی کار کشور در برابر دیکتاتوری و سرمایه و ایجاد تشکل مستقل  ،

اینجاست که می توان روی تشکل سراسری کارگران و کارکنان بخش حمل و نقل تاکید کرد و همه فرصت درست  .سراسری کارگران است

، که تمام تالش شان این است که این اعتصابات را به حرکت های اعتراضی کور و ( مجاهدین و سلطنت طلبان ) اندازی طلبانی که با ادعایی بر

 .  سپس سواری گرفتن از آن ها تبدیل کنند، افشاء و بی اعتبار ساخت



 : اعتصاب بازار ها در سطح شهر های گوناگون
 

 

 
 

 -مشهد -بازارجامع بازارسلطاني، جلوخان مسجدشاه،، بازارعودالجان،  راسته اصلي بازار ارهای تهراندر نه به گرانی ، ما شاهد اعتصاب باز

 .ماکو و احتماال در نقاط دیگر دنبال می گردد -زابل  -جلفا  -اصفهان 

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

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

 . خواهم داد

 . ی توایند مربوط گردیدم برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم : توجه 

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

 

 :روزشمار کارگری هفته 

 آزمونی کارگر؛ اشتغال /ست دالری میلیارد ۵۲ تجارت کاال، قاچاق   کند؛ بررسی میپیام عابدی ایلنا خبرنگار  -*
 مسئول نهادهای برای

  

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-9/622394-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/622394-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84


مشکل عمده تولیدکنندگانی که دِر ز امرو : آمده است  79پیام عابدی در تاریخ چهارم اردیبهشت به گزارش خبرنگار ایلنا،

هللا  حشمت»حجم واردات کاالهای قاچاق به گفته . اند، قاچاق کاالست اند و کارگرانشان را بیکار کرده های خود را بسته کارگاه
شرایطی را پیش  این امر میلیارد دالر است، ۵۵بر  عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی ساالنه بالغ« فالحت بیشه

این امر رقابتی نابرابر در بازار ایجاد . های مختلف وجود دارد ورده که از هر کاالیی چند نمونه مشابه خارجی در بازار با قیمتآ
 .کرده است

درکنار این . ها نصب شده است ای است که این روزها روی تابلوهای تبلیغاتی اتوبان جمله« شوم اگر حمایتم کنی بیکار نمی» 
طرحی که چند روز بعد معلوم شد، ایرانی نیست و . ها و پشت خمیده وجود دارد فیکی از سه کارگر با شانهجمله، طرحی گرا

خواهد به مخاطب القا کند، مشخص  از این که بگذریم، آنچه این تابلو می. است« دنیل مارکوس»متعلق به گرافیستی به نام 
به گردن همان کسانی است که امروز کاالی ایرانی را نخریدند؛ اگر کارگری در آینده نزدیک بیکار شود، مسئولیتش : است

اما چرا مسئوالن شهری بدون درنظر گرفتن دالیلی  !نوعی فرافکنی و هراس افکندن در بین مردم با استفاده از هنر تبلیغات
، مشکالت سیاسی و همچون قاچاق کاال، کمبود نقدینگی، عدم امکان رقابت با کاالهای خارجی، غیرواقعی بودن نرخ ارز

هزار واحد صنعتی  ۴۱وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت به تعطیلی « زاده محمدرضا نعمت»های بانکی که به گفته  تحریم
طلبند تا به فکر اشتغال کارگران  اند و از آنها استمداد می الخطاب قرار داده انجامیده است، مردم و سبک زندگی آنان را فصل

کنیم باید نگاهی هم به عملکرد تولیدکنندگان خود در خدمات پس از فروش کاال  از رقابت نابرابر صحبت می البته وقتی باشند؟
 ....هم بکنیم، چراکه یکی از موضوعات مورد توجه مشتریان پیش از خرید؛ کیفت خدمات پس از فروش است

 :ادامه اعتصاب کامیونداران در مالیر -*

 

داران ایران در اعتراض به شرایط بد اقتصادی، گران شدن لوازم  دامه اعتصاب سراسری کامیونا/ اعتراض کامیوندارن مالیر 
 . در شهر مالیر همچنان دنبال می گرددها یدکی و پایین بودن کرایه

 :در تهران حبیبيد محم گرافیت هايي از  -*

 

 كنید آزاد را حبیبي محمد. جاي معلم زندان نیست

 :ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی سراسری رانندگان خودروهای سنگین برای چهارمین روز متوالی

 :تجمع رانندگان کامیون خورو بیابانکی:استان اصفهان -*

صبح روز جمعه چهارم خردادماه، رانندگان کامیون خورو بیابانکی دست به  :ت آمده اسخرداد،4براساس گزارش منتشره بتاریخ
کامیون دار خورو بیابانکی در اعتراض به مشکالت خود و بی 011پیش از ظهر امروز بیش از .تجمع در کمربندی شهر خور،زدند

ن داران با نصب بنر هایی دراین تجمع اعتراض آمیز کامیو.. .تو جهی مسووالن در کمربندی شهر خور تجمع کردند
خواستارافزایش نرخ کرایه حمل بر اساس تن بر کیلومتر، جمع آوری سامانه سپهتن و ارجاع بارهای انباری شهرستان به 

  .سالن اعالن بار و قرار دادن شغل رانندگی در فهرست  عنوان مشاغل سخت و زیان آور شدند

 :وبستن جادهتجمع رانندگان کامیون گرگان :استان گلستان -*

صبح روزجمعه چهارم خرداد، رانندگان کامیون گرگان با تجمع در ورودی غربی : آمده است  خرداد،4برپایه گزارش منتشره بتاریخ
تعداد .گرگان از میدان مفتح تا میدان بسیج و انجیراب موجب بسته شدن جاده شدند که ترافیک سنگینی را بهمراه داشت

تا  051نمایش اعتراضی که با خودروهای خود ترافیک نسبتا سنگینی را  ایجاد کرده بودند بین کامیونداران حاضر در این 
به گزارش خبرنگار ما این افراد برای دقایقی کوتاه با خودروهای خود فاصله میدان بسیج تا . دویست نفر تخمین زده می شود

آنها همچنین از کامیوندارانی که در این مسیر در حال حمل .دمیدان مفتح که در مسیر گرگان ، کردکوی قرار دارد را بسته بودن
   .بار بودند می خواستند به تجمع آنها بپیوندند

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A


 :تعطیلی جایگاه های عرضه سوخت شهر جم به دلیل نبود بنزین -*

  بر اعتراضاز روز چهارشنبه دوم خردادماه و در پی انتشار خ: آمده است  خرداد،4براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ
ها از روز گذشته بنزینی برای  رو شده و برخی از آن بنزین شهرستان جم با هجوم مردم روبه های پمپ دارها، باجه کامیون

های سوخت شهر  شنبه در سطح جایگاه های طویل خودروها از روز چهارشنبه تا ساعات بامدای روز پنج صف.فروش نداشتند
هزار نفر  ۵۵بخش مرکزی جم با وجود بیش از .جایگاه سوخت شهر جم تعطیل شوند جم، سبب شده تا روز گذشته هر دو

کیلومتری شهر جم و در جاده جم به فراشبند  ۴۵جمعیت و تعداد باالی خودروها سه جایگاه سوخت دارد که یکی از آن ها در 
پذیر  جایگاه با توجه به بعد مسافت امکانواقع است که امکان دریافت سوخت برای خیلی از رانندگان و موتورسیکلت ها از این 

 .نیست

فراخوان مشترک سندیکاهای کارگری فرانسه به تظاهرات برای همبستگی با جنبش کارگری و تشکلهای  -*
 بعدازظهر ۳تا  ۲۵مه از ساعت  ۵۲ژنو  -مستقل کارگری ایران 

 

 ارک  در برابر دفتر سازمان جهانی ۵۱۲۲مه  ۵۲تظاهرات ایستاده در روز 
 ژنو -میدان ملل

 های سندیکایی در ایران در دفاع از حقوق کارگران و آزادی

 :در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند، از آن جمله
 حق اعتصاب؛ -
 حق تظاهرات؛ -
 حق ایجاد تشکالت سندیکایی -

اری به زندان افکنده شده و در مواردی به هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسی
 .مرگ محکوم شده اند

،  (Solidaires) و سولیدر (UNSA) ، اونسا(FSU) او.اس.، اف(CFDT) ت.د.اف.، س(CGT) ت.ژ.س: ما سندیکاهای فرانسوی 
 :م که برایسازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانی ۵۵۴۲کلیه تشکالت کارگری شرکت کننده در اجالس سال 

 آزادی سندیکالیست های زندانی در ایران؛ -
 ایجاد سندیکاهای مستقل در ایران؛ -
حضور نمایندگان تشکالت دموکراتیک و مستقل از رژیم کارگران در هیأت نمایندگی ایران در کنفراس بین  -

 اللملی سازمان جهانی کار

 به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند
  ۴۵الی  ۴۵از ساعت 

 .ژنو –۵۵۴۲مه  ۵۲
 : ماه مه ۵۲به شرکت در تظاهرات « شبکه کنش مشترک»فراخوان  -*

در حمایت از جنبش کارگری در ایران و علیه حضور نمایندگان جمهوری اسالمی در اجالس  ۵۵۴۲ماه مه  ۵۲در تظاهرات 
  !در ژنو شرکت کنیم" ن جهانی کارسازما" سالیانه

کارگزاران رژیم ایران تحت پوشش نماینده کارگران در اجالس و هم چنین در اعتراض به سرکوب  ما ضمن اعتراض به حضور
تشکالت و فعالین کارگری و ممانعت از ایجاد و گسترش تشکل های مستقل کارگری و نیز اعتراض به سازمان جهانی کار 

حق ایجاد تشکالت مستقل کارگری درایران است،  بدلیل تداوم سیاستی که عمال به معنای همکاری با رژیم در زیر پا گذاشتن
کلکتیو سندیکایی فرانسه . اقدام به اعتراض از جمله از طریق برگزاری آکسیون در مقر سازمان جهانی کار در ژنو خواهیم کرد

زادی خواه و ما از همه مدافعین کارگران، نیروهای آ. فراخوان تظاهرات برای حمایت از کارگران ایران در ژنو را داده اند

در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو شرکت ۴۵تا  ۴۵از ساعت  ۵۵۴۲ماه مه  ۵۲سوسیالیست دعوت می کنیم در تظاهرات 
کنند، و نسبت به زیر پا گذاشته شدن حقوق کارگران ایران توسط رژیم اسالمی ایران و حضور نمایندگان رِژیم جمهوری 

  .اعتراضی خود را بلند کنند صدایاسالمی در اجالس سازمان جهانی کار 
  "شبکه ی کنش مشترک"

  ۵۵۴۲مه  - ۴٣۲۹خرداد 
  پاریس –انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران 

  انجمن سوسیالیستها در سوئد
  کلگری کانادا -شبکه فعالین کارگری در دفاع از مطالبات کارگران در ایران

  (فریاد خاوران ) ی اسالمی شورای هماهنگی علیه کشتارهای جمهور
  لندن –شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران 

  برلین -کانون پناهندگان سیاسی ایرانی
  مونستر –کانون سیاسی پناهندگان 

  هانوفر آلمان -کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست 



  برلین -کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی

  مردم ایران سوئیسکمیته دفاع از مبارزات 

  شیکاگو –کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران 
  فرانکفورت –کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران 

  اشتوتگارت -گروه دوستی ایران و آلمان
  خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 
 www.koneshmoshtark.com 

hamzamani.etrazaat@gmail.com 
 

  :سالگی کانون نویسندگان ایران 05حمله نیروهای امنیتی به مراسم  -*

  
 

و تلگرامی خرداد ، در پست فیس بوکی  ۱عضو کانون نویسندگان ایران امروز، جمعه نویسنده و مترجم و اکبر معصوم بیگی، 
انون نویسندگان ایران برگزار شود خبر سالگی ک ۵۵ای که قرار بود در آن مراسم  حمله نیروهای امنیتی به خانه:  اش خبرداد 

اکبر معصوم بیگی، در واکنش به همین موضوع در کانال تلگرامی اش ماموران پلیس را نیروهای سیاهی و تباهی خواند  .داد
کشی  آلود و سراسر جنایت و سانسور و آزادی ی ننگ که با یورش وحشیانه و غارت وسایل کانون، برگ سیاه دیگری بر کارنامه

 .خود افزودند

 :فراخوان به تجمع رانندگان کامیون در جاده هراز -*

 
 

الستیک و ارتباط مستیقیم آن ها با  در پی گرانی حق بیمه و کاهش تناژ و همچنین گرانی روز افزون لوازم یدکی مصرفی
رشناسی میزان تناژ کامیون و تقسیم ناعادالنه و غیر کا عدم افزایش نرخ کرایه ها نوسانات ارزی و مشکل سهمیه سوخت و

 .و عدم رسیدگی و پاسخگویی اتحادیه صنف کمپرسی داران و دیگر مشکالت صنفی ها
 چهارچوب قوانین جاری و رسمی کشور  بر آن شدیم تا در  ما رانندگان کمپرسی فعال در حوزه جاده هراز شهرستان آمل

راض خود را نسبت به دادخواهی مطالبات به حق صنف اعت و بدون هیچگونه حاشیه و خشونت و به روش مسالمت آمیزی
 .خود اعالم داریم

 : بدینوسیله به کلیه رانندگان کمپرسی فعال محور هراز اعالم میگردد
و عدم بارگیری اعتراض خود را  و با توقف در کناره خیابان هراز  حضور بهم رسانند  پلیس راه هراز در روز شنبه در مکان بعد از 

 ریماعالم میدا

 : برای درهم شکستن اعصاب کامیونداران ، تانکر های ارتش را برای شکستن اعصاب وارد کردند -*



 

با ادامه اعتصاب کامیون داران و کمبود بنزین و گازوئیل در شهرها تانکرهای ارتش و سپاه را برای سوخت رسانی به بعضی 
 جایگاهها به خدمت گرفته اند

 : نقاط ادامه دارد اعتصاب کامیونداران در پاره

 

 . همچنان دنبال میگردد روستای اسفشاد قایندر . خرداد 4ادامه اعتراضات کامیونداران امروز 

 :ادامه اعتصاب کامیونداران در چهارم خرداد 

  

 خرداد 4صبح امروز جمعه . تجمع رانندگان معواج فلکه زندان قاین

 :اعتراض کامیونداران در ارومیه -*

 

 انندگان تریلی کمپرسی اورمیهاعتراض ر

 :ادامه اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود، سمنان و دامغان -*



 
 

 اعتصاب کارگران تراورس راه آهن شاهرود، سمنان و دامغان به هفتمین هفتمین روز خود رسید
نمی دهند و غیبت می زند  به ما حق اعتراض» :کارگران می گویند .بیش از چهار ماه است که این کارگران حقوق نگرفته اند

 ولی دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم مدیران فقط وعده می دهند و از حقوق هیچ خبری نیست

  .تجمع کارگران اخراجی شهرداری طبس

 

 .اند کارگر پیمانی شهرداری طبس با خرید یک دستگاه ماشین جاروی خیابان از سوی پیمانکار، از کار بیکار شده ۵۵حدود 

 :خرداد ۲پایانه بار قزوین  -*

 
 تریلی در ورودی و خروجی گذاشتن ۵اقدامی جالب از رانندگان اعتصاب کننده برای جلوگیری از اعتصاب شکنی 

 : اعتصاب شکنان حکومتی  -*

 

 های ارتش و نیروی زمینی در شهرها قصد شکستن اعتصاب کامیونداران را دارد رژیم با وارد کردن تریلی

  :اعتراضی کارگران بازنشسته استان لرستانتجمع  -*

کارگران بازنشسته استان لرستان دراعتراض به پرداخت نشدن  :آمده است  روزشنبه پنجم خردادماهبرپایه خبر دریافتی   
تعدادی از حاضران  .بموقع حقوق و عدم همسان سازی حقوق مقابل اداره کل تامین اجتماعی واقع در خرم آباد تجمع کردند

این در شرایطی است که ما باید . شود ها به روال گذشته نیست و با تاخیر واریز می پرداخت مستمری: در تجمع گفتند
بانک به این کار ندارد که سازمان تامین . های خود کنار بگذاریم های خود را برای پرداخت اقساط وام بخشی از دریافتی



بگیران لرستانی معترض در ادامه یکی دیگر  مستمری....خواهد و پولش را می کند ها را واریز می اجتماعی چه زمانی مستمری

میلیون  ۵همین حاال بیشتر بازنشستگان زیر : سازی حقوق بازنشستگان عنوان کردند و افزودند از مطالبات خود را همسان
 !ده است؟سازی که قانونش در مجلس تصویب ش پس کجاست وعده اجرای همسان. گیرند تومان مستمری می

 :امیر چمنی فعال کارگری مجددا بازداشت شد -*

 

تر توسط پلیس فتا بازداشت و  امیر چمنى، فعال کارگری ساکن تبریز، که پیش:به نوشته کانال تلگرامی گذار آمده است
امیر چمنی،  به گزارش گذار،.میلیونی ازاد شده بود، مجددا توسط مامورین وزارت اطالعات بازداشت شد ۵۵سپس با وثیقه 

ی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تبریز و دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور این  دانشجوی رشته
میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده  ۵۵پس از یک روز بازداشت، با قید وثیقه  ۲۹اردیبهشت  ۵۵شهر که 

  gozaarnet@/.روهای امنیتی بازداشت شدتوسط نی ۴٣۲۹خرداد  ۵بود، مجددا، 

کاشمر، :استان های خراسان رضوی و جنوبیدر سطح  پنجمین روز اعراضات سراسری رانندگان خودروهای سنگین -*

 خضری، دهدشت، اسالم آباد، قاین و بیرجند

گران شدن »داران در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور نسبت به  اعتراض و اعتصاب کامیون شاهد از اول خرداد
های  این اعتراضات در برخی شهرها سبب شد تا شاهد صف .بودیم« ثابت ماندن کرایه بار»در عین « عوارض و لوازم یدکی

با اشاره به اینکه اگر اصرار بر ادامه مسیر  س-میکی از رانندگان که نخواست اسمش برده شود  طوالنی معترضین باشیم 
اعتراض کامیونداران به خاطر : کنند، افزود ها و ضرب و شتم می داشته باشیم با سنگ اقدام به شکستن شیشه  کامیون

تردد وی با اعالم اینکه در خضری، دهدشت، اسالم آباد، قاین و بیرجند و بسیاری شهرهای دیگر از .ها است ثابت ماندن کرایه
در پی این مشکالت در سه روز گذشته هم : کنند، گفت ها افزایش پیدا نکند جلوگیری می کامیونداران تا زمانی که کرایه

متاسفانه از زمانی که سندیکای کامیونداران در کاشمر منحل شد : بیان کرداو  .اند رانندگان کاشمری اعتراضاتی را داشته
در تمامی کشور اعتراضاتی نسبت به افزایش نیافتن  : گفتهمین راننده  .اران نیستهیچ کس به فکر رفع مشکالت کامیوند

شد از ابتدای امسال به قیمت دو ها شده است حال آن که الستیکی که به قیمت دو میلیون تومان خریداری مینرخ کرایه
یابد بسیاری از مشکالت کامیونداران رفع  ها افزایشوی با اشاره به اینکه اگر کرایه.هزار تومان رسیده است 951میلیون و 

رفتیم اما اکنون که قیمت هزار تومان می 711تومان تا ایرانشهر با  051با گازوئیل قیمت هر لیتر  79در سال : خواهد شد، افزود
سبت به نرخ  هزار تومان است، البته استان ن 711تومان رسیده بازهم  قیمت کرایه بار تا ایرانشهر همان  011گازوئیل به 

 ....کرایه ها تصمیم گیری می کند

 :فراخوان بازنشستگان آموزش و پرورش درتهران -*

 

 ۲۹خرداد  ۲تحصن و اعتراض کشوری بازنشستگان آموزش و پرورش در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران، 
 صبح ۴۵ساعت 

 :خرداد  ۲۲خیابان امین حضور و خیابان  -*

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


 

 سرکوب رانندگان اعتصابی در اسالم آباد غرب اعتصاب بازار/  خرداد ۵ه تهران شنب

 و در تهران  آباد غرب در جاده کرمانشاه به اسالم  تجمع رانندگان کامیون :وتهران استان کرمانشاه -*

 

جاده کرمانشاه به آباد غرب باتجمع در  در جاده کرمانشاه به اسالم  روزشنبه پنجم خرداد ماه،جمعی از رانندگان کامیون
پرداخت حق بیمه باالی : یکی از رانندگان کامیون گفت.آباد غرب  از فعالیت در عرصه حمل و نقل خودداری کردند اسالم

از عید : وی با اشاره به نبود بار، گفت .داران است رانندگان، گرانی قطعات یدکی، الستیک، روغن مشکالت بارز تمامی کامیون
آن نیز، بار خیلی کم بوده، اگر هم باشد قیمت کرایه آنقدر پایین است که اصال برای راننده سودی ندارد و  کنون حتی قبل از تا

نابسامان بودن جاده ها و کم بودن .به علت گران شدن لوازم یدکی در تهران نیز  .دهد بار را جابه جا نکند ترجیح می
 . پارکینگ کامیون ها دیده شد دستمزدها

 :دگان اعتصابی در اسالم آباد غربسرکوب رانن -*

 
 سرهنگ سرکوبگر نیروی انتظامی که راننده گان اعتصاب کننده در اسالم آباد غرب را مورد ضرب و شتم قرار داد

 :تجمع سیب زمینی کاران در اعتراض به قیمت اندک سیب زمینی در میدان بار گرگان -*

 
ر تا هزار وپانصد تومان از مغازه ها خریداری می کنند اما کشاورزان این در حالی که مردم هر کیلوگرم سیب زمینی را هزا

  .تومان نمی توانند بفروشند911محصول را به طور عمده سر زمین یا میدان بار ، هر کیلوگرم را بیش از 
تن  95هکتار میلیون تومان هزینه می کنند و به طور متوسط از هر  05کشاورزان برای هر هکتار سیب زمینی نزدیک به 

 .تومان ، دست کم ده میلیون تومان در هر هکتار ضرر می کنند 911محصول برداشت می کنند و با فروش هر کیلو گرم 
  .با توجه به گرمای هوا نگهداری سیب زمینی بیش از یک هفته مقدور نیست

 79خرداد5



 :خبرتعطیلی چند معدن -*

آباد، آبیار،  احتمال تعطیلی معادن عباس:  و فلز کار کرمانشاه آمده است  برپایه خبرکانال تالگرامی انجمن کارگران برق
تریلی بارگیری داشتند که طی دو روز گذشته  ۴۵۵این معادن در روز بیش از /داران آباد و آتشکوه در پی اعتصاب کامیون حاجی

  79خرداد5بارگیری رسیده است  ۵به 
@anjomanbfk 

 :داران معترض دراستان چهارمحال و بختیاری بدرخواست استاندار جریمه کامیون -*

هایی  ایم کامیون از پلیس خواسته: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت : آمده است خرداد،5براساس گزارش منتشره بتاریخ
: عباسی گفت.ند را جریمه و در صورت تمکین نکردن پالک خودرو کنده شودا که با توقف کنار جاده اعتراض کرده

گذاشتند کامیون حرکت و برای  گرفتند و نمی ها را می نقطه از استان جلوی ماشین 0تا  9خرداد، رانندگان کامیون در 4روزجمعه
هایی  ایم کامیون از پلیس خواسته: فتوی گ.بارگیری اقدام کند و البته این موضوع بیشتر خودش را در حوزه سوخت نشان داد

 .اند را جریمه و در صورت تمکین نکردن پالک خودرو کنده شود که با توقف کنار جاده اعتراض کرده

 :تجمع اعتراضی رانندگان شرکت حمل و نقل مسافر شهر باران دررشت -*

داره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خرداد،جمعی از رانندگان شرکت حمل و نقل مسافر شهر باران مقابل ا5روزشنبه

 .گیالن در رشت تجمع کردند

 :تجمعات اعتراضی کارگران ریخته گری ساوه نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی -*

کارگران ریخته گری ساوه درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی : آمده است  روزشنبه پنجم خردادماهبرپایه خبر دریافتی 
اعتراضات .شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه زدند غلی دوباره دست به تجمع دراین واحدصنعتی واقع درمعیشتی وش

کارگران ریخته گری ساوه نسبت به چگونگی تداوم اشتغال و تاخیر در حقوق که بدنبال واگذاری به بخش خصوصی برایشان 
 .دگی به مشکالت خود شدندپیش آمده می باشد و هفته گذشته نیز با برپایی تجمعی خواستار رسی

 : ن ها در ارومیه وتوقف کامی -*

 
 توقف فعالیت تريلى ها در مسیر جاده روستایی قولنجی از توابع ارومیه به نشان نارضايتى به وضعیت خراب اقتصادی 

 :شد پرداخت هپکو کارگران مزدی مطالبات از ماه سه -*

 

در پی اعتراض : سعید فرخی با اعالم این خبر گفت : در تاریخ پنجم اردیبهشت آمده است ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
ماه جاری با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار مرکزی، مسئوالن  اردیبهشت ٣۴اخیر کارگران هپکو نشستی ویژه در 

سازی کشور، استاندار مرکزی و نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت در تهران تشکیل شد  سازمان خصوصی
: وی توضیح داد.خردادماه بود که یکی از مصوبات مهم آن پرداخت معوقات حقوق کارگران این واحد صنعتی تا پایان روز سوم

میلیارد ریال به عنوان حقوق  ۹۵با مساعدت بانک ملی و پیگیری استانداری مرکزی مبلغ ( سوم خرداد ماه)عصر روز پنجشنبه 
موضوع ساماندهی شرکت هپکو نیز در نشست کارگروه ستاد تسهیل و .معوقه کارگران هپکو به حساب آنان واریز شده است

ید کشور در تهران در هفته جاری برگزار شد که در آن براساس قانون با استعفای سهامدار جدید شرکت هپکو رفع موانع تول
 ....سازی واگذار شد موافقت شد و این واحد تولیدی تا تعیین سهامدار جدید با ارائه وکالت به سازمان خصوصی

 :ار فاضالبوضعیت اسفب تجمع اعتراضی اهالی محله قلعه نو سبزوار نسبت به -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40anjomanbfk
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/626604-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


وضعیت اسفبار فاضالب  نو سبزوار دراعتراض به جمعي از اهالي محله قلعه: آمده است  خرداد،5روزشنبهبرپایه خبر منتشره در 

اهالی محله قلعه نو اعالم کردند، .و سرازير شدن در سطح معابر دست به تجمع مقابل  ساختمان شوراي اسالمي شهر زدند
 .دنبال دارد های زیادی را برای ساکنان به له مشکالت بهداشتی و بیمارینبود شبکه فاضالب دراین مح

 : گان کامیون در رشت نندادامه اعتصاب را -*

 

 . ادامه دارد چهارمین روز اعتصاب رانندگان رشت

 لنجی؛ نگرانی ملوانان و کسبه جنوب از ممنوعیت ته -*
 :نکنید تعطیل را نشینان ساحل معاش راه قاچاق، با مبارزه بهانه به :مجلس در بوشهر نماینده

 

انان استان بوشهر فقط تا پایان فروردین ماه ملو : در تاریخ پنجم اردیبهشت آمده است ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
بیست و سوم اردیبهشت، طرح .ها شروع شد خالصی پیدا کنند و بعد از آن، دوباره نگرانی« لنجی ته»توانستند از ممنوعیت 

این تصمیم به معنای ادامه ممنوعیت برای ملوانان . لنجی در کمیسیون صنایع مجلس رد شد ساماندهی کولبران ته
شوند  ها بیکار می این ممنوعیت به معنای بیکاری تعداد زیادی از ساکنان استان بوشهر است زیرا هم خدمه لنج.ست یبوشهر

ملوانان جنوب استان بوشهر بارها در اعتراض .خورد داران در شهرهایی مثل دیلم و گناوه به مشکل برمی و هم کاسبی مغازه
رسد این اعتراضات  به رایزنی با مقامات مسئول پرداختند اما به نظر می تجمع برگزار کردند یا« لنجی ممنوعیت ته»به 

، عضو شورای اسالمی شهر بوشهر، پیش از این هشدار داده بود که ممنوعیت برزگرزاده عبدالخالق .است ثمربخش نبوده
لنج داریم که به  ۵۵۵۵به  در استان نزدیک: او گفته بود.کند لنجی معاش بیست هزار خانوار بوشهری با مشکل مواجه می ته

شان نقش داشتند  های آنها هم در فعالیت با توجه به اینکه خانواده. کند ملوان کار می ۹صورت میانگین در هر یک از آنها 
این ممنوعیت، اعتراضات نمایندگان  .اند هزار خانوار در بوشهر منبع درآمدی خود را از دست داده ۵۵توان گفت که بیش از می

در نشست  چهارشنبه دوم خرداد، (نماینده مردم جنوب استان بوشهر ) الماسی سکینه است؛ ا نیز در پی داشتهمجلس ر
موضوع ته لنجی از موضوعات مهم و حیاتی برای ساحل نشینان : علنی مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور گفت

 ....استان بوشهر است

 :....رانندگان اعتصابی می گویند ،ی حرف های شنیدنی از کامیونداران اعتصاب -*
 

ما دوازده ماه کار میکنیم ده روز هم بزارید کار نکنیم فدای : به نوشته شبکه تلگرامی اردوی کار از زبان کامیونداران آمده است 
 همتون

م بارگیری روزه تو سیرجان حتی یک ماشین هم از معدن گل گهر بارگیری نکرده حتی ده چرخ های شخصی داخل معدن ه 4 
 نفتکش های ساری از فردا اعتصاب دارن.  نمیکنند

 بار نزدیم همت کنید شماهم نزدید تما رانندگان سیمان جوین االن یک هفته اس
 تاکسی و مینی بوس و اتوبوس ها از فردا همراه راننده ها میشن و اعتراض میکنن

داریم میبینیم که به هر شکلی که میشه با .  گ نیستنیازی به شکستن و سن ،اگه همه با هم هماهنگ باشن و بار نبرن
اگر جلوی درب شرکت نفت ها تجمع باشه کافیه تا هیچ کسی نتونه حتی به  ،اسکورت یا ماشین های سپاه دارن بار میزنن

 سواریش بنزین بزنه
خدابدونه . یمم نیستموهللا سرخونه زندگ. با بچه شیری بارگیری نکردم توشهرغریب ۲۹/۵/٣۵من راننده خانم هستم از

 چقدرناراحتم واین وضعیت سختمه، ولی صبرکردم تاپیروزی کامل انشاهللا
 نمیزارند تردد کنند.امروز مشهد رانندگان جلوی تانکرهای سوخت رو گرفته اند 

وجود فارس دیشب معلوم شد که دولت هیچ نیازی به رانندگان ندارن و رانندگان یک م 5زیون شبکه یطبق صحبت های تلو
همکاران گرامی به هیچ وجه اقدام به . هیچ هستند در کشور و کل بارهای دولت را کامیونهای سپاه و ارتش حمل میکند

 ببینیم دولت چگونه به ما نیاز ندارد. بارگیری نکنید تا ببینیم رانندگان ارتش چکار میخاهند بکنند
اد کشور رو شونه ما میچرخه ولی کوچکترین ارزشی برامون اقتص. دوستان فقط با اتحاد وهمدلی میتونیم نتیجه بگیریم

 نمیذارن
من خودم یک راننده هستم که بیمه قطع شده وکلی بدهکارم و لی ماشین خوابیده ودر ضمن به ماشین تانکر شهرداری 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/626450-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


 .بگین آبگیری نکند واونجایم به به حقشون نمیرسند

@ordoyekar 

 «وارنا شیر» کارخانه شده بیکار کارگران بالتکلیفی -*

 

کارگر شاغل در کارخانه لبنیات وارنا بعد  ۵۵۵بیش از  : در تاریخ پنجم اردیبهشت آمده است ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
( سوم خرداد ماه)این کارگران روز پنجشنبه . اند وضعیت هنوز مشخصی ندارند و از کار بیکار شده از پایان تعطیالت نوروزی

بین سه تا چهار : گویند کارگران این کارخانه که پیگیر بازگشت به کار خود هستند، می .مقابل فرمانداری ورامین تجمع کردند
به گفته کارگران وارنا، در این فاصله مدیران  .خگو نیستمان کسی پاس ماه مطالبات مزدی طلبکاریم و درمورد مشکالت

آالت به یک مکان دیگر هستند و اگر مسئوالن درباره این موضوع تدبیری نیندیشند،  آوری و انتقال ماشین کارخانه در حال جمع
محمدرضا یوسفی با  ....شود در آینده نزدیک امکان وصول مطالبات مزدی وجود ندارد و کارخانه هم به طور کامل تعطیل می

این واحد تولیدی به دنبال تسهیالت بانکی است و : میلیارد تومانی برای این کارخانه گفت ۵۵۵اشاره به دریافت تسهیالت 
 .باید به صورت شفاف محل هزینه این تسهیالت را مشخص کند

 :ادامه اعتصاب کامیونداران  -*

 

 .اردهمچنان ادامه د اعتصاب کامیونداران فرخ شهر

 :انتقاد فرهنگیان زنجان از تاخیر در تحویل واحدهای تعاونی مسکن -*
 :شود می تکمیل کی نیست مشخص که آپارتمانی قسط هم دهم، می خانه اجاره هم

 

ان واحدی فرهنگیان زنج ۴۲۱احداث پروژه یک هزار و   : در تاریخ پنجم اردیبهشت آمده است ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
یکی از معلمان زنجانی .اند برداری و تحویل واحدها به ستوه آمده سال به طول انجامیده و متقاضیان از طوالنی شدن بهره 09

خواب  نام، فقط چند بلوک از واحدهای تک علیرغم گذشت دوازده سال از ثبت: گوید که حاال به سن بازنشستگی رسیده، می
این فرهنگیان که  .است رسد پروژه تعطیل شده به نظر می. اند ی دیگر خودداری کردهها و از تحویل بلوک  را تحویل داده

برای نشان دادن اعتراض خود به بالتکلیفی مسکن، مقابل دادسرای انقالب زنجان تجمع اعتراضی ( سوم خرداد)شنبه  پنج
ها به اتمام خواهد  ه در نهایت پروژهبرگزار کردند، خواستار آن هستند که اداره آموزش و پرورش به آنها تضمین بدهد ک

علیرغم انتظار طوالنی به هیچ وجه مشخص نیست که آیا . ایم از این بالتکلیفی خسته شده: گوید معلم زنجانی می.رسید
های مختلفی از طریق استانداری، اداره کل آموزش و پرورش و  ها، پیگیری در این سال. دار خواهیم شد یا نه درنهایت خانه

 ....ایم ایم اما هیچ پاسخی نگرفته خود شرکت پیمانکار انجام دادهحتی 

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-9/626673-%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%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/626438-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


  : شدند پاریس راهی کارگری فعاالن -*

 

رضاشهابی وداودرضوی نمایندگان سندیکای کارگران شرکت : به گزارش کانال تلگرامی سندیکای شرکت و احد آمده است 
ایی بامسئولین سازمان جهانی کار وسندیکاهای بین المللی واحد ولقمان ویسی فعال صنفی معلمان کردستان برای دیداره

 خردادعازم پاریس شدند ۵به تاریخ 
@vahedsyndica 

 :کارگران تجمع/شدند تعدیل خیابان جاروی ماشین خرید با طبس شهرداری کارگر ۵۱حدود -*

 

همزمان با : گویند در طبس میبرخی منابع کارگری   : در تاریخ پنجم اردیبهشت آمده است ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
کارگر پیمانی شهرداری طبس که به عنوان نیروهای خدماتی در سطح شهر  ۵۵خرید یک دستگاه ماشین جاروی خیابان، 

شود میانگین سابقه کاری این کارگران  گفته می.سال جاری از کار بیکار شدند  اردیبهشت ماه ٣۴فعالیت داشتند، در تاریخ 
کاری طلبکار  به همراه یکسال حق اضافه ۲۵و آنها هنوز بابت چهار ماه مزد پرداخت نشده و عیدی سال سال است  ۴۵تا  ۴۵

گویند؛ آنها بعد از اتمام قراردادهای کاری در راستای اجرای سیاست کاهش  کارگران معترض شهرداری طبس می.هستند
از این رو کارگران . پیگیر مشکالت کارگران نیستطبق اظهارات آنان، شهرداری طبس ....اند هزینه شهرداری اخراج شده

های خود با تجمع مقابل ساختمان شهرداری این شهر، نارضایتی خود را به مسئوالن  اخراجی امروز به همراه خانواده
 به گفته آنان، مسئوالن شهرداری طبس مدعی هستند که مسئولیتی در قبال کارگران پیمانی ندارند .شهرداری اعالم کردند

 .ای آنها نیستند به همین دلیل پیگیر مطالبات مزدی و بیمه

  : اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه -*
 

کارگران .خرداد دست از کار کشیدن ۵.شنبه .کارگران نیشکر هفت تپه به خاطر پرداخت نشدن دستمزدهای خود امروز 
تا .مجتمع هستن .ران هم اکنون در محوطه کارخانه کارگ.سه ماه است که دستمزدهای خود را نگرفته اند. نیشکر هفت تپه 

بخشهای .در تجمع امروز کارگران .به جمع کار گران جهت پاسخ به خواستهای کارگران نیامده است.کنون هیچ مسئولی 
وهمچنین ماشینهای استیجاری شرکت در این اعتصاب .شرکت دارند.نیبرها در این اعتصاب .کشاورزی به همراه .کارخانه 

 .کت دارندشر
@Kanoonmodafean 

افزایش /فقر در میان شاغالن گسترش یافته؛ زهرا کریمی موغاری اقتصاددان با  نسرین هزاره مقدم: گفتگو -*
 مشاغل غیررسمی خطرآفرین است

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/626735-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Kanoonmodafean
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/625342-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/625342-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/625342-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


  
( ی ایرانوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع)علی ربیعی  :   به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،در تاریخ پنجم اردیبهشت آمده است 

از آنجا که . اشتغال دارند، خبر داد« مشاغل غیررسمی»میلیون کارگر که در  ۴۵از شناسایی  ۴٣۲۱مرداد  ۵۲شامگاه 
توان ادعا کرد که نیمی از  هزار نفر است، می ۵۹۱میلیون و  ۵۴براساس آخرین آمار منابع دولتی، جمعیت شاغل ایران 

ست  ، نیروی کاری «شناسنامه بی»کارگر غیررسمی یا همان کارگِر  .غال دارندجمعیت شاغل ایران در مشاغل غیررسمی اشت
اش را  های زندگی خود و خانواده زند تا بتواند هزینه دست به هر کار ممکن می« های شغلی شایسته فرصت»که در فقدان 

در شرایطی که . به همراه داردها و تبعات منفی بسیاری نیز  ی امرار معاش، آسیب ست که این شیوه تامین کند و طبیعی
توان  است، می ثباتی و نوسان بسیار است و افزایش نرخ ارز، معیشت مردم را با مشکالت حادتر مواجه کرده اقتصاد دچار بی

پهن « بساط»ها  شوند و در خیابان ها بیکار می در این شرایط، خیلی. انتظار داشت که مشاغل غیررسمی افزایش یابد
( اقتصاددان و استاد دانشگاه مازندران)زهرا کریمی موغاری .روند های نامتعارف امرار معاش می اغ راهکنند یا سر می

: گذارد و معتقد است رو، بر نقِش فضای نامناسب کسب و کار در گسترش اشتغال غیررسمی انگشت می در گفتگوی پیشِ 
نون کار و تامین اجتماعی، کار دشواری است و راهکاِر زدودن اقتصاد غیررسمی و گسترش مشاغل رسمی، پایدار و زیر چتر قا

های قدیمی و  است؛ کارخانه های گذشته، تولید داخلی به شدت آسیب دیده  در سال: وی می افزاید ... .خطی و ساده ندارد
شناسی  باند؛ اگر بخواهیم این وضعیت را آسی همه به شدت آسیب دیده« آبسال»و « آزمایش»، «ارج»ای مثل  خوش سابقه

های باالی سربار تولید و مجموعه عوامل  روز نشده، هزینه خوریم؛ تکنولوژی کهنه و به کنیم، به عوامل متعددی برمی
ها قدرت رقابتی خود را از دست بدهند و نتوانند به فعالیت تولیدی خود ادامه  زیرساختی دیگر موجب شده که این کارخانه

است و « خراب»در مجموع، اینکه بازار کار . ست چاق هم مزید بر علت و عامل تاثیرگذاریدر این بین، ورود کاالی قا. بدهند
« اسفنج»در ادبیات اقتصادی، بازار کاِر غیررسمی به . ست توان جلوی اشتغال غیررسمی را گرفت، یک واقعیت بدیهی نمی

کنید، اشتغال غیررسمی  نج این آب را جمع میریزد و با یک اسف ی غذا می بازار کار تعبیر شده؛ مثل وقتی که آب در سفره
کند، باید از هر طریق که  اش با فقر دست و پنجه نرم می فردی که بیکار است و خانواده. هم حکم اسفنج بازار کار را دارد

ر کند؛ دستفروشی، بنایی، نقاشی ساختمانی و هزار جو هر کاری که بتواند می« کارگر غیررسمی»شده، درآمد کسب کند؛ 
 .توانند مدت طوالنی بیکار باشند ست؛ مردم نمی ای طبیعی شغل دیگر؛ این رویه

 :اعتراض فعاالن زیست محیطی  -*

 
 ورزنه # یزد روی پل تاریخی # اصفهان و # اعتراض جمعی از فعالین تشکلهای زیست محیطی 

 نگرانی از وضیعت خشکی زاینده رود و بحران بی آبی



 :کردند تجمع تپه هفت برداری بهره واحد فصلی کارگران -*

. 

گروهی از کارگران ( خرداد ماه ۵)صبح امروز شنبه  :   به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،در تاریخ پنجم اردیبهشت آمده است 
کر هفت تپه که به صورت فصلی در مزارع نیشکر مشغول کارند، با تجمع مقابل ساختمان اداری برداری مجتمع نیش واحد بهره

بردار مزارع نیشکر  کار واحد بهره ۱۵۵حدود : هستند  آنها مدعی.مجتمع خواستار استمرار فعالیت شغلی خود با کارفرما شدند
رای انجام دادن نداریم به همین دلیل از مدیریت مجتمع هستیم که بعد از پایان فصل بهربرداری نی در مزارع نیشکر کاری ب

در حال حاضر کارفرما : گویند می کارگران های دیگر مشغول کار کند بردار را در بخش خواهیم تمام کارگران بهره هفت تپه می

به گفته یکی از .ندبردار را در بخش آبیاری مزارع نیشکر به کار گرفته و مابقی وضعیت مشخصی ندار کارگر بهره ۴۵۵حدود 
شود، کارگرانی که این حرفه را  ُبری یک شغل فصلی و موقت تلقی می بردار همانند نی کارگران هفت تپه، ِحرفِه یک کارگر بهره

ست که بعد از اتمام کار برداشت نی  شوند و طبیعی دهند تنها در طول فصل برداشت به صورت موقت استخدام می انجام می
 ....ت بدهندشغل خود را از دس

 :  میان  اهل  دل و اهل  ریا همین فرق است -*

 
 میاِن اهِل دل و اهِل ریا همین فرق است
 که داغِ ماست به دل ، داغِ او به پیشانی

 قزوینی_عارف
 
  :یورش نیروهای امنیتی و انتظامی به جشن پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران را محکوم می کنیم -*

 

ماموران امنیتی و انتظامی با یورش به جشن پنجاهمین سال تأسیس کانون نویسندگان ایران،  0079خرداد  روز جمعه چهارم
ساعاتی پیش از آغاز مراسم، نیروهای یادشده مکان برگزاری جشن و اطراف آن را محاصره و از . مانع از برگزاری آن شدند

وران سپس با استناد به حکم قضایی به مکان برگزاری مراسم مام. ورود اعضای کانون و سایر دعوت شدگان جلوگیری کردند
های مزین به آرم  ها و بشقاب هجوم برده و ضمن بازداشتن اعضای گروه تدارک جشن، اموال کانون شامل پوسترها، فلش

 .کانون را که به رسم یادگار تهیه شده بود به غارت بردند
توان به ممانعت  ترین حقوق شهروندی است بیسابقه نیست؛ از آن میان می چنین برخوردهایی که بیانگر نقض آشکار ابتدایی

های اخیر اشاره  از برگزاری مراسم یادبود احمد شاملو، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و علی اشرف درویشیان در سال
شران، هنرمندان و یورش به مراسمی در مکانی خصوصی و بدون اعالم عمومی با حضور جمعی از نویسندگان، نا. کرد

ی یک منزل مسکونی و کوچه و خیابان اطراف آن نشان از تشدید اعمال  کنشگران فرهنگی و اجتماعی و قرق چندین ساعته
گیرد که حکومت پس از  که چنین برخوردهایی در شرایطی صورت می طُرفه این. ی حکومت جمهوری اسالمی دارد سرکوبگرانه

. ه، مدعی به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجمع مخالفان و معترضان شده بودماه گذشت های مردمی دی اعتراض
ست کانون نویسندگان ایران که نیم قرن است در راه سانسورستیزی و دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و  بدیهی

را از دست داده است با چنین  های فراوان شده و حتی شماری از اعضای فعال و سرشناس خود ها و زخم استثنا، متحمل رنج
سرکوبگرانی که در نیم قرن گذشته کمر . ماند و نخواهد ماند خواهانه و فرهنگی خود باز نمی هایی از ایفای نقش آزادی یورش

به نابودی کانون بسته بودند اکنون کجایند؟ کانون اما همچنان هست، پنجاه سالگی خود را پشت سر گذاشته، به حیات 
 .شود تر می خواه روز به روز شکوفاتر و شاداب دهد و شادا که با نسل جواِن نویسندگان آزادی ادامه می سرفراز خود

کانون نویسندگان ایران هجوم به مراسم یادشده، غارت اموال کانون و ایجاد مزاحمت برای ساکنان خانه، همسایگان، مدعوین 
کانون برگزاری این گونه . کند آزادی گردهمایی نیست، محکوم می و پیامد آن را که همانا چیزی جز سرکوب آزادی بیان و

خواه در سراسر  داند و از مجامع فرهنگی و اهل قلم و آزادی ی هر انسان و هر تشکلی می ها را حق اولیه مراسم و گردهمایی

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/626863-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 .یسندگان ایران برخیزندی حکومت ایران اعتراض کنند و به دفاع از کانون نو خواهد به برخوردهای سرکوبگرانه جهان می

 کانون نویسندگان ایران
 0079خرداد  5

 کمیسیون حق بودن باال به اعتراض بار این/روز پنجمین در کشور سراسر داران کامیون همبستگی اعالم -*
 :است باربری های شرکت

  

رانندگان کامیون در شهرهای مشهد، همدان، سقز، :تاریخ پنجم اردیبهشت آمده است  رگزاری دولتی ایلنا،دربه گزارش خب
برای پنجمین روز متوالی دست به اعتصاب صنفی زدند و ... دره و طبس، اسفراین، تاکستان، بوشهر، بروجن، کرمانشاه، دیوان

اعتراض آنها چنانکه در روزهای گذشته بارها اعالم شده    .الم کردندبار دیگر همبستگی خود را با رانندگان سراسر کشور اع
ها، نبود سالن اعالم بار و سیستم  های باربری، گران بودن قطعات و عوارضی جاده است به باال بودن حق کمیسیون شرکت

 نقل و حمل و یراهدار سازمان معاون «امانی داریوش».گردد بازمی  دهی، قطع یارانه حق بیمه رانندگان، نوبت
ها ابالغ شد    درصد به تمام استان ۵۵نزدیک به یک ماه گذشته دستور افزایش کرایه بها تا : در این مورد به ایلنا، گفت ای جاده

با این .شود   ها به اجرا رسید و تنها در چند استان اجرا نشده بود که در این مناطق هم از فردا اعمال می  و در برخی از استان
های  پنج روز اعتصاب عمومی رانندگان نشان از آن دارد که آنها سر موضوعات معیشتی تا ابد قرار نیست که با سیاسیتحال 

عالوه بر این آنها .تعیین شود« تن بر کیلومتر»بار براساس فرمول  معترضان خواهان آن هستند که کرایه. دولت همراهی کنند
دانند و ادامه  درصدی را قبول ندارند و اساسا ناچیز می ۵۵بار هستند و افزایش  درصدی نرخ پایه کرایه ۵۵خواهان افزایش 

 ....کند اعتراض آنها هم همین پیام را مخابره می

  :تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  -*

دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد جمعی از : آمده است  خرداد،5روزشنبهبرپایه خبر منتشره در 

دانشکده هنر و معماری واحد مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واقع در .تهران در اعتراض به جابجایی این دانشکده تجمع کردند
ن از محل فعلی به تقاطع فلسطین و خیابان انقالب شاهد تجمع جمعی از دانشجویان این دانشکده در اعتراض به انتقال آ

دانشجویان در این تجمع اعتراضی با در دست داشتن پالکاردهایی خواستار تعهد کتبی مسووالن این  .منطقه سوهانک بود
  .دانشکده مبنی بر عدم انتقال آن از محل فعلی به منطقه سوهانک شده اند

 :خرداد ۲فراخوان اعتصاب بازار تهران از شنبه  -*

 
 یتونید اطالع رسانی کنید لطفا در هر کجا م

 سراسری اعتصاب

 :همان شیرزنانی که حجاب بر سر چوب میزنند -*
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 اعتصاب هم می توانند بکنند
 انقالب هم می توانند بکنند 

 ون آزاده شمس راننده اعتصابی تریلی هستندایش

 :اعتصاب رانندگان کامیوندار ادامه دارد  -*

 

 پنجمین روز اعتراض رانندگان خرم آباد

 :تجمع شماری از رانندگی تاکسی اینترنتی اسنپ -*

 

 مقابل دفتر شرکت در خیابان گاندی برگزار شد« پایین بودن نرخ کرایه ها» این تجمع به 

 :ی داران در تهران تاکس -*

 

های پایین و وضعیت بهره کشی این شرکت با  خرداد در اعتراض به کرایه 5 شنبه  روز ( اسنپ)های اینترنتی  رانندگان تاکسی
 دندزتجمع در خیابان گاندی دست به اعتصاب 

 : تجمع کارگران تراورس اصفهان  -*



 

 4هیچ قطاری در حرکت نیست و کارگران به علت عدم دریافت . خرداد 5صبح امروز شنبه  01ساعت . راه آهن تراورس اصفهان
 .ماه حقوق در اعتصاب هستند

 :فقط یک نمونه از معنای بحران آب -*

 

خلیل هللا بلوچی از روستادی پاديگ، شهرستان سرباز؛ شهرستانی که به : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به
شايد باورش برايتان سخت باشد »: در پستی در توئیترش نوشته « هاي تاريخ را تجربه میكندخشكسال ترين روز»گفته خلیل 

میكنند، مجبورم  سفر گرفتن به فاصله نود كیلومتر  دوش ولي من خودم شخصا از روستامون خیلیا رو میشناسم فقط براي 

  "میكند قرض دو سه بطري از همسايه ها  شرب آب خانواده ما گاهي براي تهیه "غرورم را بشكنم و بگم 
 بلوچستان سیستان  آب بحران 

 :سخنی با کارفرمایان شرکت نیشکر هفت تپه/  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*
 

ید با نیروهای قراردادی شرکت هفت تپه که ابتدا با فرم قرارداد یکساله امضا شد، فرم پس از امضای قرارداد کاری سال جد
( فعالین سندیکای کارگری هفت تپه)قرارداد جدیدی با مدت سه ماهه برای اینجانب اسماعیل بخشی و آقای قربان علیپور 

رس و جوی که انجام گرفت فهمیدیم که هیئت ارسال شد ابتدا گفته شد برای همه ی نیروهای قراردادی ارسال شده اما با پ
پرونده قضایی  0)مدیره شرکت طی جلسه ای به این نتیجه رسیده است که بنده و آقای علیپور با وجود آنهمه پرونده سازی 

بندیم و در  روز اخراج از شرکت هنوز متنبه نشده اند، پس قراردادشان را سه ماهه می 05و ( در سه شعبه ی دادگستری
  .رت اصالح و درست شدن رفتارشان، مجدد قرارداد یکساله بسته خواهد شدصو

این را می فهمم که کارفرما هستید و شرکت بزرگ و پر افتخار هفت تپه به هر شکل، فعال با نام خصوصی سازی در تملک 
در این مملکت حق با کسی  شماست و مختارید با نام خصوصی سازی هر جور که دلتان بخواهد با کارگر رفتار کنید بهر حال

* رفتارشان را اصالح و درست کنند *ست که زور و پول بیشتری دارد بله این را خوب می فهمم اما فرموده اید تا زمانی که 
این جمله ی جنابتان در ذهن بنده و کارگران شریف هفت تپه ابهامات و پرسش هایی ایجاد کرده است که بسیار عالقه مندیم 

 : سش ها را از زبان شما بشنویم تا ابهامات ما بر طرف شودپاسخ این پر
واژه ی تا رفتارشان اصالح شود را لطفا کمی توضیح دهید؟ یعنی چگونه رفتار کنیم؟ یعنی اگر از بی پولی بمیریم هم : یکم 

منافع کارفرما باشد و بس؟ دم از بی پولی نزنیم؟ حقوقمان را ندادید الل شویم؟ یا مثل بعضی آقایان فعالیتمان فقط در جهت 
 خالصه این تا رفتارشان اصالح شود را کمی توضیح دهید که بدانیم شما چگونه فعالین کارگری مورد نظرتان است؟ 

چه کسی و چگونه، کارفرمایی که چند ماه حقوق ناچیز کارگران را به تعویق انداخته و با پرداخت نکردن بیمه ی کارگر، : دوم 
کند؟ کارفرمایی که با مدیریت فوق ضعیف و  ندگی چند هزار آدم آسیب وارد کرده است را محاکمه و تنبیه میبه روح و جاِن ز

گماردن پستهای مهم مدیریتی شرکت به افراد بی سواد، که نیشکر هفت تپه را به ورطه ی نابودی کشانده است را چه 
حقوق حقه ی چند صد کارگر بینوا و بی ... رارداد پیمانکاری اکسی و چگونه محاکمه می کند؟ کارفرمایی که با بوجود آوردن ق

 کرد، چه کسی و چگونه محاکمه می کند؟  صدا را هر ماه پایمال می
در ختم کالم واژه های اعتصاب و اعتراض را برایمان تعریف و تشریح کنید که مثال اگر کارفرما چند ماه حقوق کارگر و : سوم 

نکرد و هر روز وعده های تازه دهد و عمل نکند، آنگاه کارگران چگونه باید در این مملکت اعتراض حق بیمه و غیره را پرداخت 
کنند؟ شما چه می پسندید مثال هزار نفر با گل و شیرینی به همراه لبخند ملیح بیاییم جلوی مدیریت برایتان دست بزنیم؟ یا 

 لط کرد آنکس که به واژگان فارسی اضافه اش کرد؟ اصال کلمه ی اعتراض واژه ای بی معنی و نا مفهموم است و غ
 فعال سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه/  اسماعیل بخشی 

 ۴٣۲۹خرداد  ۱

 :تجمع معلمان حق التدریسی در برابر مجلس اسالمی  -*

 

واسته ما خ: معلمان معترض می گویند. التدریس مقابل مجلس تجمع کردند خرداد جمعی از معلمان حق6 یکشنبه صبح روز
 .ایم جذب در آموزش و پرورش است و از این بالتکلیفِی شغلی به ستوه آمده

 :کامیونداران یزد پای اعتصاب رفتند -*
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 خرداد تجمع اعتراضی رانندگان کامیون در پایانه یزد ۱یکشنبه 

 : کامیونداران قزوین نیز به پای اعتصاب آمدند -*

 

 خرداد 6تحصن کامیون داران قزوین 

 :سال  ۲۲بیوه زیر  هزار کودک۵۲/خرید و فروش کودکان برای سواستفاده جنسی -*
 

متاسفانه آذربایجان شرقی . سال در کشور وجود دارد ۴۲هزار بیوه زیر  ۵۱ تعداد  :معصومه آقاپورعلیشاهی، نماینده شبستر
 .داردساله را بعد از خراسان رضوی  ۴۵تا  ۴۵رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان 

فقر اقتصادی نیز تاثیر زیادی در ازدواج کودکان دارد و در این رابطه دیده شده که برخی خانواده ها تنها برای مقداری پول و 
 .آورند ساله را به ازدواج افرادی با سن بسیار باال در می ۴۵تا  ۲تامین هزینه زندگی دختران 

اقدام به خرید کودکان برای بوالهوسی و استفاده از آنان در مسیرهای  در روستاهای محروم دیده شده که برخی افراد متمول
غیراخالقی مانند قاچاق مواد مخدر می کنند و در واقع در این مناطق دختران به عنوان ازدواج فروخته شده و مورد معامله قرار 

 .می گیرند

 :بازنشستگان فوالد تجمع کردند -*

 

 .تجمع اعتراضی کردند بازنشستگان فوالد در مقابل درب صندوق بازنشستگی اهواز: است آمده خرداد  6به تاریخ یکشنبه 

 :ادامه اعتراض کارکنان شرکت تراورس  -*

 

 .روز است که در اعتصاب هستند ۱شاهرود سمنان، دامغان  ۴کارکنان شرکت تراورس شمالشرق 



  :کارگران نگهداری مترو  تجمع -*

 
خرداد  6تهران امروز یکشنبه  5حقوق پرسنل از سوی شرکت تراورش، کارکنان نگهداری مترو خط در اعتراض به عدم پرداخت 
 .ساعت ده صبح تجمع کردند

 : مردم معترض چنار شاهیجان راه ها را بسته اند -*

  
 :به مشام میرسد کازرونخطر تکرار کشتار مردم . گارد ویژه در حال حرکت به سمت این مناطق است

 :امیونداران اعالن همبستگی با اعتصاب ک -*

ما رانندگان کارخانه سیمان کاوان بوکان اعم از بوکانی و میاندوابی همگی با اتحاد همدیگر اعم از بونکر و کمپرسی و کفی از 
 یم و ماشینهایمان را خاموش کردیمدیروز به اعتصاب سراسری پیوست

  :اعتراض دانشجویی، کارگری، زیست محیطی و کشاورزی  -*
 

 .جمعی از دانشجویان دانشگاه هنرو معماری تهران روز شنبه در اعتراض به جابجایی این دانشکده تجمع کردند
واستار رسیدگی مسئولین نسبت به کارگران شرکت ریخته گری ساوه روز شنبه با تجمع در نمازخانه این واحد صنعتی خ

 مطالبات صنفی خود شدند
اعضای زیست محیطی اصفهان و یزد روی پل تاریخی ورزنه در نگرانی از وضعیت خشکی زاینده رود وبحران بی آبی در دو 

 استان تجمع کردند
 میدان بار گرگان تجمع کردند در( تومان 911هر کیلو فقط  )سیب زمینی کاران دیروز در اعتراض به قیمت اندک محصول خود 

 :گستردگی مشاغل کاذب در ایران  -*

 

 میلیون کارگِر مشاغل کاذب نه آتیه دارند و نه بازنشستگی ۴۵تا  ۲

 :ادامه اعتراض کامیونداران در کازرون -*

 

 . همچنان ادامه دارد اعتصاب سراسری کامیون داران کازرون

   :ردادخ 6پایانه حمل و نقل استان سمنان،  -*
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 ادامه اعتراض سراسری کامیون داران و رانندگان خودروهای سنگین کشور در ششمین روز

 : تجمع مرغداران در تهران  -*

   

تهران مقابل در  تجمع اعتراضی مرغداران سراسر کشور در اعتراض به وضعیت صنعت مرغداری،  ۲۹/۵٣/۵۹دوشنبه مورخه 
مرغدار ورشکسته، ! روز عزاست امروز! عزا عزاست امروز : ض در تهران شعار می دادند کنندگان معتر جمعت ریاست جمهوری

 وزارت رو رها کن! حجتی حیا کن/  صاحب عزاست امروز

 : پارس جنوبی ۲۲توتال در آستانه خروج از فاز  -*
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تواند  مدیرعامل شرکت توتال رسما اعالم کرده است که نمی: آمده است  79خرداد  به نوشته روزنامه شرق در دوشنبه هفتم
  .دلیل تصمیم دارد پروژه توسعه این فاز را رها کند همین به خاطر ایران با آمریکا بجنگد و به

را  00ر قالب یک کنسرسیوم فاز به گزارش فارس، پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت توتال فرانسه که قرار بود بعد از برجام د
ای این فاز ازسوی  ظاهر فعالیت توسعه توسعه دهند؛ گرچه خروج توتال خللی در توسعه این فاز ایجاد نخواهد کرد و به

  .سی و پتروپارس ادامه خواهد یافت پی ان های سی شرکت
ت، پرسید این است كه اکنون که توتال قصد دارد از نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد و از جناب آقای زنگنه، وزیر محترم نف

خارج شود، یک وقت اسالم تضعیف نشود؟ زیرا او در مراسم امضای این قرارداد خطاب به منتقدان که گفته بودند  00پروژه فاز 
این قرارداد اسالم را به کنند امضای  برخی فکر می»: اید، گفته بود ای در نظر گرفته اگر توتال از این قرارداد خارج شود، جریمه

کاری زیاد شود و  افتد که بی اسالم زمانی به خطر می. کند که این قرارداد اسالم را تقویت می اندازد، درصورتی خطر می
 .«نفس ملی از بین برود سرمایه اصلی و عزت

  .دهای زنگنه اینکه اسالم به خطر افتاده است یا خیر را مردم پاسخ خواهند دا با این گفته 
که توتال فرانسه از  این گزارش حاکی از آن است که بیژن زنگنه رسما چندی قبل اعالم کرده است طبق قرارداد، درصورتی

 .شود سی چین جایگزین آن می پی ان پارس جنوبی کنار برود، شرکت سی 00فعالیت در توسعه فاز 
در صورت خروج طرف : ، گفت«گیرد م توتال را در اختیار میسی چین در صورت جایگزینی، سها پی ان سی»زنگنه با بیان اینکه  

 .ماند چینی از قرارداد نیز شرکت پتروپارس ایران باقی می
ای وجود ندارد، اما مبلغی که توتال تاکنون در این قرارداد هزینه کرده است، تا  به گفته زنگنه برای خروج توتال از قرارداد جریمه 

  .شود میزمان اجرای کار بازپرداخت ن
گذاری  میلیون دالر در این پروژه سرمایه 71های مدیرعامل شرکت ملی نفت، این شرکت فرانسوی تاکنون حدود  براساس گفته

   .است کرده
 
 :شوند میلیاردر می شبه  واردکنندگان خودرو یک -*
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تجربه : عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: آمده است  79هفتم خرداد  به نوشته روزنامه شرق در دوشنبه
میلیاردر  شبه  هایی همچون تغییر نرخ ارز سوءاستفاده کرده و یک های اخیر نشان داده که واردکنندگان خودرو از موقعیت سال
نظارتی بر بازار خودروهای وارداتی وجود ندارد و متأسفانه هیچ : وگو با ایسنا، اظهار کرد امرهللا امینی در گفت. شوند می

او با بیان اینکه بازار خودروهای وارداتی به حال خود رها شده و در . دهند واردکنندگان هر کاری دلشان بخواهد، انجام می
مان به سه هزار که نرخ دالر از هزار تو هنوز یادمان نرفته که چند سال پیش، زمانی: وضعیت بدی قرار دارد، خاطرنشان کرد

مرتبه قیمت خودروهایی را که با ارز هزار تومانی وارد کرده بودند، در حد ارز سه هزار  تومان رسید، واردکنندگان خودرو یک
 .شان سه برابر شد مرتبه دارایی تومانی افزایش دادند و یک



 : آغاز کار سازمان جهانی کار در ژنو  -*

 
وگوهای  خشونت و آزار و اذیت در محیط کار،گفت هکار با سه محور پایان بخشیدن ب یکصدو هفتمین اجالس سازمان جهانی

  ...های موثر در حمایت از اهداف توسعه پایدار، از امروز در سوییس اغاز می شود اجتماعی و همکاری

  :تجمع مالباختگان در مشهد -*

 

 غارت شدگان کاسپین جلوی سرپرستی استان خیابان سناباد تجمع

 :ارسالی از طرف رانندگان -*

 
 

شرافتي  رساني كنید تا همه، خائنیني كه ازطرف ما رانندگان امضاء بي دوستان وهمكاران گرامی لطفاً اين سند را اطالع
 كنند تا اعتصاب رابه شکست بکشانند رابشناسند مي

 :مایت از اعتصاب کامیونداران ادامه دارد ح -*
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 داران  کامیون سراسری اعتراضاتفراخوان اعتصاب رانندگان شرکت واحد در حمایت از 

 ظلومان زیر خط فقر بپا خیزید و حق خود بستانید ـ تاکی سکوت؟ای همه م

 سراسری_اعتصابات#

 !گاز و پتروشیمی از اعتصاب سراسری کامیونداران اعالم حمایت و همبستگی نفتگران، پرسنل صنایع نفت و -*
 

آنها در بیانیه ای که منتشر کردند . پرسنل صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از اعتصاب سراسری کامیونداران حمات کردند
 :نوشتند

 .کنیم تا آخر دفاع میفرستیم و از حقوق این عزیران  برانگیز رانندگان کامیون درود می به مقاومت و اتحاد شایسته و تحسین 
ما جمعی از پرسنل صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور همبستگی و حمایت خودمان را از اعتصاب سراسری کامیونداران 

 .فرستیم ما به مقاومت و اتحاد شایسته تحسین این عزیزان درود می. کنیم و رانندگان سنگین کشور اعالم می
با دامن زدن به اختالفات و ایجاد تشکلهای قالبی فرمایشی صنفی مانع هر گونه اتحاد  کند در شرایطی که حکومت تالش می

شکل دادن این اعتصاب سراسری و استمرار مقاومت بر سر گرفتن حقوق   و تشکل مستقل بین کارگران و زحمتکشان شود،
 .برای ما بسیار تقدیر برانگیز است

گران شامل افزایش هفتاد درصد کرایه، پرداخت کرایه قبل از تخلیه بار، افزایش های برحق اعتصاب ما حمایت خود را از خواسته
کاهش قیمت لوازم یدکی، کاهش حق بیمه و سایر  حقوق بازنشستگان رانندگان، برداشتن عوارض از ماشینهای سنگین،

 .کنیم های این صنف را اعالم می خواسته
اکنون شرکت  و نقل تولیدات صنایع نفت و گاز هستند در این اعتصاب هم   یی از همکاران ما که رانندگان نفتکش و حمل عده

ویژه رانندگانی که در استخدام شرکتهای پیمانکاری صنعت  به. داشته و در تمامی مشکالت با سایر رانندگان سهیم هستند
 .نفت و گاز و پتروشیمی هستند دارای مشکالت مضاعفی بوده فاقد کوچکترین امنیت شغلی هستند

های اعتصابگران اعالم کرده و از احقاق حقوق  ما نفتگران سراسر ایران، حمایت خودمان را تا به نتیجه نهایی رسیدن خواسته 
 .کنیم این عزیزان تا به آخر دفاع می

 جمعی از پرسنل صنایع نفت و گاز پتروشیمی در ایران 
@harsin2018 

 :اعتراض دیگر باره کارگران هپکو  -*

 

تجمع اعتراض کارگران خشمگین هپکو برای آزاد ساختن آن دسته از کارگرانی که بازداشت شدند جلوی دادگستری شهر 
 اراک

 : پیام زندانیان ارومیه به کامیونداران -*
 

 ان مرکزی ارومیه با کامیونداران اعتصابی سراسر کشورپیام همبستگی و حمایت جمعی از زندانیان سیاسی زند
 !مردم آزاده ایران 

یک روز بازار تهران؛ . مدتهاست در گوشه و کنار این مرز و بوم صدای اعتراض و اعتصاب مردم به گوشه همه ما رسیده است
معلمان و حاال یک هفته است که  یک روز شهرهای بانه و مریوان و سردشت و پیرانشهر؛ یک روز بازار طالی مشهد؛ یک روز

 .کامیونداران عزیز سراسر کشور به صف اعتراضات پیوسته اند

 .آنان هم مانند سایر هموطنانمان نسبت به بی عدالتی و غارت و چپاول حاکم بر کشور؛ دست به اعتراض و اعتصاب زده اند
ستیابی به عدالت اجتماعی با حمایت اقشار مختلف خوشبختانه اعتراض و اعتصاب یکپارچه شما عزیزان برای احقاق حق و د

 .مردم روبرو شده است
ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه؛ حمایت و پشتیبانی خود را از شما کامیونداران ارجمند و زحمتکش 

ها دست در دست هم با صفوف فشرده  اده های کشور را در دست بگیرید؛ در خیابانها و جادهج. کشورمان اعالم میکنیم
  .بمانید و دست از مقاومت برندارید

هیچ نیرویی قوی تر از نیروی ملتی که اراده کرده است؛ سرنوشت خود را در . آید اینچنین است که دیکتاتور به زانو درمی
 .دست بگیرد؛ نیست

 .با شماستمطمئنا پیروزی 
 جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه 

  ۲۹خرداد ۱
@harsin2018 

 :تجمع کارگران روغن نباتی پارس قو مقابل کارخانه -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C
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https://web.telegram.org/#/im?p=%40harsin2018
https://web.telegram.org/#/im?p=%40harsin2018


 

به مخالفت تامین اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعد، نباتی پارس قو در اعتراض  خرداد جمعی از کارگران روغن ۹صبح روز 
 .مقابل کارخانه تجمع کردند

به دلیل آلودگی زیست ۲٩قرار دارد و اواخر سال ( مقابل ترمینال جنوب تهران)کارگران این کارخانه که در محدوده شهری 
داری از بازنشستگی پیش از موعد آور و برخور ی مشاغل سخت و زیان محیطی تعطیل شده، خواستار اجرای آیین نامه

بعد از تعطیلی کارخانه، درخواسِت . حدود صد کارگر این کارخانه که همه بیش از بیست سال سابقه کار دارند .هستند
بازنشستگی پیش از موعد داده اند و علیرغم اینکه کارفرما با این درخواست موافق است و حاضر است چهاردرصِد 

 .کند را بپردازد، تامین اجتماعی مخالفت می بازنشستگی پیش از موعد

 : اعتصاب سراسری کامیون داران ادامه دارد -*
 

 
شنبه اول خردادماه در اعتراض به عدم رسیدگی مسئوالن به مطالبات صنفیشان آغاز  اعتصاب کامیون داران ایران که از روز سه

اندیشی وزیر  این اعتصابات در روز یکشنبه نشست هم به دنبال. شده، روز یکشنبه ششمین روز خود را پشت سر گذاشت
اندیشی برای رفع مشکالت این بخش با  ای با هدف چاره ونقل بار و مسافر جاده راه و شهرسازی با نمایندگان رانندگان حمل

 .وزارت راه و شهرسازی برگزار شد حضور جمعی از مسئوالن در ساختمان دادمان
داران بسیاری در شهرهای ایران در اعتراض به ثابت بودن  شنبه اول خردادماه کامیون روز سه به گزارش خبرگزاری هرانا، از

ها، هزینه باالی تعمیرات و قیمت باالی لوازم  ها، کمیسیون باالی باربری ها، افزایش عوارض اتوبان ها، افزایش قیمت بیمه کرایه

 .فی خود شدندعملی شدن مطالبات صنیدکی دست به اعتصاب زده و خواستار 
های نزدیک به دولت اعالم کردند که این اعتصاب پایان یافته اما روز  با وجود اینکه طی روزهای گذشته برخی از خبرگزاری

قزوین، کنگاور، قاین، “خرداد نیز اخبار و تصاویری مبنی بر ادامه گسترده اعتصاب در بسیاری شهرها از جمله  ۱یکشنبه 
یه، یزد، نیشابور، بروجرد، آزادشهر، اراک، لرستان، نهاوند، الشتر، مالیر، اسدآباد، صالح آباد، سلماس، خوی، کرمان، اروم

همدان، نقده، آذرشهر، اردبیل، بندرامام، سبزوار، اهواز، بندرعباس، سمنان، بیجار، دزفول، کوهدشت، ابرکوه، نوشهر، شیراز، 
 .مخابره شد” ، دهدشت، سیرجان، فسا و زیارچالشتر، ماکو، بندر انزلی، دامغان، اصفهان، تویسرکان

 :، فرانکفورت.ب. گ. به دعوت سندیکای آلمانی د -*

 سندیکالیسم، وضعیت تشکالت مستقل کارگری و شرایط کار در ایران: کنفرانس  

 با شرکت سندیکالیست های فعال جنبش کارگری در ایران بحث و گفتگو با فعاالن کارگری ایران و آلمان

  لقمان ویسی - رضوی داوود - بیرضا شها

 بعدازظهر ۹از ساعت / ۵۱۴۲مه   ٣۵چهارشنبه 

 !نگاه  -*  

 

 ...فروش به ماموری که برای جمع کردن بساط او با خشم آمده است نگاه معنادار زنی دست
اط دزدان و چپاولگران فروش را نیز با خشم جمع کردید، اما بدانید بس گیریم که این دست...ها درد و رنج یک عکس و میلیون

 !حکومتی به زودی برچیده خواهد شد



 : دیدار با خانواده محمد حبیبی  -*

 
 نیست زندان معلم جای/ نی معلم زندا محمدحبیبیدیدار جمعی از فرهنگیان و فعاالن صنفی با خانواده 

 :دیدار با خانواده محمود بهشتی لنگرودی -*

 

 نیست زندان معلم جای /معلم زندانی  لنگرودی بهشتی محموداده دیدار جمعی از فرهنگیان و فعاالن صنفی با خانو

 :قلم کاالی اساسی ۵۲روایت آماری از افزایش قیمت  -*

https://www.mehrnews.com/news/4310364 

 

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تغییر نرخ اقالم : به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ،پنجشنبه دهم خردادآمده است 
خوراکی در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، خبر از تنزل قدرت خرید مردم داد و ا رتقای سطح معیشت 

ای مواجه شد که شاید بتوان تحرکات نرخ ارز  های عمده با چالش ۲۹اقتصاد ایران در بدو ورود به سال .ند تدبیر دانسترا نیازم
را مهمترین آنها دانست؛ چراکه طبق گفته کارشناسان، یکی از نتایج هیجانی شدن بازار ارز، افزایش قیمت اقالم مورد نیاز 

طبق جدول باال، مهم ترین اقالم خوراکی مردم از جمله برنج، گوشت و محصوالت ....مردم و البته صعودی شدن نرخ تورم است
و برنج  ۲۱۴لبنی با افزایش قیمت مواجه شده اند، به گونه ای که برنج ایرانی درجه یک نسبت به اردیبهشت سال گذشته 

و گوشت گاو یا  ۵۵ته گوشت گوسفندی نسبت به اردیبهشت سال گذش.درصد رشد داشته است ٣۹۱۵خارجی درجه یک 
، پنیر ایرانی پاستوریزه ۲۱۵، ماست پاستوریزه ۱۱۹همچنین شیر پاستوریزه .درصد افزایش قیمت داشته اند ۴۱گوساله نیز 

 .درصد با افزایش قیمت مواجه شده اند ۴۲۱۵و کره پاستوریزه  ٣۱۴

 : خودکشی دو خواهر در مریوان  -*

 
جسد این دو خواهر . ساله در محله تپه موسک مریوان خود را حلق آویز کردند35و  01دو خواهر  79/0/01ظهر روز پنج شنبه 

 .تحویل سردخانه بیمارستان بوعلی مریوان شد
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 سازی؟ همسان قانون اجرای وعده کجاست/لرستان اجتماعی تامین کل اداره مقابل بگیران مستمری تجمع -*

خرداد  5)بگیران استان لرستان حوالی ظهر امروز  جمعی از مستمری: درتاریخ پنجم خرداد آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا، 
: تعدادی از حاضران در تجمع گفتند.مقابل ساختمان اداره کل سازمان تامین اجتماعی در شهرستان خرم آباد تجمع کردند( ماه

های  دریافتیاین در شرایطی است که ما باید بخشی از . شود ها به روال گذشته نیست و با تاخیر واریز می پرداخت مستمری
بانک به این کار ندارد که سازمان تامین اجتماعی چه زمانی . های خود کنار بگذاریم خود را برای پرداخت اقساط وام

بگیران لرستانی معترض در ادامه یکی دیگر از مطالبات خود را  مستمری.....خواهد کند و پولش را می ها را واریز می مستمری
میلیون تومان مستمری  ۵همین حاال بیشتر بازنشستگان زیر : ن عنوان کردند و افزودندسازی حقوق بازنشستگا همسان

 !سازی که قانونش در مجلس تصویب شده است؟ پس کجاست وعده اجرای همسان. گیرند می

 

 :دداران معترض در شهرکرد جریمه و پالک هایشان کنده می شو کامیون -*

 

ایم  از پلیس خواسته : استاندار چهارمحال و بختیاری: در ششم خرداد آمده است نزدیک به سپاه تسنیم سایت برپایه خبر 
  اند را جریمه و در صورت تمکین نکردن پالک خودرو کنده شود هایی که با توقف کنار جاده اعتراض کرده کامیون

 :بردارند را آخر قدم مجلس نمایندگان/تهران در کشاورزی بیمه صندوق کارگزاران تجمع -*

 

های مختلف به  چند صد نفر از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی از استان : آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا، ششم خرداد
در صحن مجلس و الزام « بطرح جذ»خواسته کارگزاران تصویب .تهران آمدند و مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

از نمایندگان مجلس درخواست داریم قدم آخر را : گویند کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی می....دولت برای انعقاد قرارداد است
  کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی بارها در اعتراض به بالتکلیفی شغلی .ها بالتکلیفی ما پایان دهند محکم بردارند و به سال

ران آمدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند؛ خواسته اصلی آنها جذب در بدنه دولت است؛ این مطالبه، سال گذشته در به ته
 .است قالب یک طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس رای آورده

 :اعتراض تاکس ها در تهران  -*

 

  ، تهران 97خرداد6تاریخ رداعتصاب رانندگان تاکسی برای تحقق فوری مطالبات رانندگان ؛ 

 :گو با ایلنا و داران هندیجان در گفت لنج  مدیرعامل تعاونی -*
 : سکنه از هندیجان شدن  خالی با ست مساوی لنجی ته ممنوعیت

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/626949-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%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-9/627086-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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-9/626859-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


نشینان جنوب کشور به  درآمد اقتصادی ولی ناچیز بسیاری از ساحل : در ششم خرداد آمده استنا،به گزارش خبرنگار ایل

با این . آورند هایی وابسته است که ملوانان از سفرهای دریایی خود به کشورهای پیرامون خلیج فارس به ارمغان می لنجی ته
هایی  گیری ای موارد با سخت همدالنه نیست و در پارهحال رویکرد رسمی و دولتی به این مبادالت اقتصادی کوچک چندان 

در همین رابطه، . ها را به همراه داشته است لنجی وابسته و مرتبط به ته... همراه بوده که طبیعتا اعتراض دریانوردان، کسبه و
لنجی برای  ن ممنوعیت تهدرباره مباحث پیرامو( داران هندیجان از توابع استان خوزستان لنج  مدیرعامل تعاونی)یوسف قائدی 
به بنادر کوچکی مثل هندیجان و دیلم که دچار فقر زیرساخت و امکانات و مبادالت تجاری هستند؛ : گوید داران می ملوانان و لنج

لنجی وابسته  اقتصاد این شهرها و معیشت ملوانان تا حد زیادی به همین کاالهای ته. گیرد لنجی تعلق می کاالی ملوانی و ته
مدیرعامل ....شود بنابراین اگر این ممنوعیت اعمال شود در جایی مثل هندیجان چیز دیگری برای کسب درآمد پیدا نمی .است

این شهر فاقد هرگونه . لنجی عواقب وخیمی برای هندیجان دارد ممنوعیت ته: کند داران هندیجان در پایان تاکید می لنج  تعاونی
شدن، عموما تمایل به مهاجرت  کارمندان بعد از پایان خدمت و بازنشسته. ریحی استامکانات کارآمد درمانی، آموزشی و تف

 .دارند و تمایل عمومی برای ادامه زندگی در اینجا پایین است

 

 . ایم از بالتکلیفی به ستوه آمده/التدریس مقابل مجلس تجمع معلمان حق -*

 
استخدامی خود، مقابل مجلس شورای التدریس در اعتراض به وضعیت  جمعی از معلمان حق( ششم خرداد)صبح امروز 

خواسته ما جذب در آموزش و پرورش است و از این بالتکلیفِی شغلی به ستوه : گویند این معلمان می.اسالمی تجمع کرند
ز های تابستان نی التدریس، حقوق ثابت ماهیانه نداریم؛ در ماه ما معلمان حق: گوید یکی از حاضران در تجمع امروز می.ایم آمده

بیکاریم و درنتیجه درآمد نداریم؛ خواسته ما از نمایندگان مجلس این است که فکری به حال بالتکلیفی شغلی ما بکنند و از 
 .وزارت آموزش و پرورش بخواهند که برای جذب ما اقدامات الزم صورت بگیرد

 متحول ها فوالدی درمان وضعیت آیا/قدیمی معدنچیان تلخ های سرفه ، نسرین هزاره مقدم: گزارش -*
 شود؟ می

 

سنگ  ها کار کردن در عمق چند ده متری زمین در معادن زغال سال : آـمده است  79درششم خرداد  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ترین عقوبت این دست مشاغل، بروز  سیار در پی دارد؛ اولین و بدیهیهای ذوب، مخاطرات ب یا ایستادِن مدام پای کوره

ست، یکی از  سنگِ البرز غربی علی که بازنشسته معدن زغال.ست تر آسیب های ریوی های جسمی و از همه رایج بیماری
ی دارو  تومان و اندی، هزینه های پر از گرِد زغال تمامی ندارد؛ او ماهیانه پانصد هزار همین بیماران است که درگیری او با ریه

ها روی روال نباشد، به قول خودش کمیت زندگانی او و امثال  پردازد که اگر قرار باشد قراردادهای صندوق فوالد با داروخانه می
 بیماری با طرف یک از» :داند های سخت برای بازنشستگان فوالد می علی یکی دو سال گذشته را سال.ماند او لنگ می

 بحث و نداشت قرارداد جا هیچ با عمل در فوالد صندوق بود؛ شده کنسل جا همه با قراردادها دیگر طرف از اشتم؛د درگیری
 نفس بزنم؛ را درمان قید توانستم نمی طرفی از کنیم؛ هزینه جیب از بودیم مجبور هوا؛ روی بود رفته ها فوالدی ما درمان

 بازنشسته های چی معدن ما که است انصاف این مگر کنید؛ قضاوت نخودتا دارد؛ بستگی داروها به ست عاریتی کشیدنم
 ای چاره بپردازیم؛ جیب از را دارو هزینه بودیم مجبور شود؟ تمام ها باالیی «گرفت و گیر» تا دارو بی و منتظر بنشینیم
شان حادتر است؛  طمن وضعیتم نسبت به خیلی از همقطارانم خیلی بهتر است؛ برخی شرای: گوید علی می «....نداشتیم

ی این تغییرات و  اما مساله اصلی این است که همه.....درمانی دارند؛ باید هر هفته هزینه بستری بپردازند نیاز به شیمی
های تنگ امیدبخش روزهای بهتری باشد؟ آیا روزی  های دردناک و نفس تواند برای بازنشستگان با ریه تحوالت، تا چه حد می

اش، ماهی چند بار از   ی نسخه دارویی ی معدن البرز غربی مجبور نباشد برای گرفتن هزینه بازنشسته رسد که علی، فرا می
 مازندران به تهران بیاید و برگردد؟
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 :ایم آمده ستوه به بالتکلیفی از/مجلس مقابل التدریس حق معلمان تجمع -*

 

التدریس در اعتراض به وضعیت استخدامی خود،  حقجمعی از معلمان  : آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا، ششم خرداد
خواسته ما جذب در آموزش و پرورش است و از این : گویند این معلمان می.مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کرند

التدریس، حقوق ثابت ماهیانه  ما معلمان حق: گوید یکی از حاضران در تجمع امروز می .ایم بالتکلیفِی شغلی به ستوه آمده
های تابستان نیز بیکاریم و درنتیجه درآمد نداریم؛ خواسته ما از نمایندگان مجلس این است که فکری به حال  اریم؛ در ماهند

 .بالتکلیفی شغلی ما بکنند و از وزارت آموزش و پرورش بخواهند که برای جذب ما اقدامات الزم صورت بگیرد

 :دکارگری که در آبادان خودسوزی کرده بود، جان سپر« ضامن آذربایجانی» -* 

 
کارگری که در یک اقدام اعتراضی نسبت به نپرداختن حقوق چند ماه : به گزارش خبر منتشره در ششم خرداد آمده است 

خرداد جان خود را از دست  ۱شنبه  توسط کارفرما در مقابل ساختمان شهرداری آبادان اقدام به خودسوزی کرده بود روز یک
 . درصد سوختگی به مدت یک هفته در بیمارستان سوانح سوختگی اهواز بستری بود ۲۵او با . داد

پس از حادثه درناکی که برای دو نفر از همکارنمان رخ داد که در نهایت منجر به »: از یکی از همکاران آقای آذربایجانی نوشت
با » او نه تنها «.است ه طالبات مزدی کارگران شهرداری آبادان را یکجا پرداخت کردآنها شد، کارفرما همه م مرگ یکی از

کرده بلکه در زمانی که اقدام به خودسوزی کرده، مشکالتی نیز در کار  مشکالت معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می
 «.داشته است

 ر مجلس مطرح شد؛ای خطاب به نمایندگان مردم کردستان د در نامه -*
 :کنید جلوگیری کارگری های خانواده حق در آشکار ظلم از/ یافته افزایش ناعادالنه انیساختم کارگران بیمه حق

 

انجمن .است  حق بیمه کارگران ساختمانی در سال جدید افزایش یافته: در ششم خرداد آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا، 

دگان مردم کردستان در مجلس، خواستار حل این ای خطاب به نماین صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد، در نامه
  : متن این نامه به شرح زیر است .کاهش حق بیمه شدند مشکل و 

ای حق پرداخت بیمه کارگران ساختمانی به  رسانیم که در دو ماه نخست امسال به صورت دو مرحله احتراما به استحضار می
یافته است؛ علیرغم اینکه این افزایش غیرمنتظره و غیرکارشناسی  درصد افزایش ۲درصد و مرحله دوم  ۴۱صورت مرحله اول 

رسد، هیچ گونه همخوانی با روند شدید افت ساخت و ساز و بیکاری کارگران ساختمانی و وضعیت وخیم معیشت  به نظر می
ان ساختمانی ندارد؛ درصدی اوال هیچ گونه همخوانی و انطباقی با وضعیت اسفبار معیشت کارگر ۵۵این افزایش . آنان ندارد

پردازی کارگران  کند تا براساس آن بیمه دوما افزایش دستمزد کارگران ساختمانی از مصوبات شورای عالی کار تبعیت نمی
ساختمانی افزایش یابد بلکه تابع وضعیت و شرایط ساخت و ساز در کشور است؛ این در شرایطی است که وضعیت صنعت 

کنند؛ در چنین  سب و اکثر کارگران ساختمانی با بیکاری روزافزون دست و پنجه نرم میر نامنا ساختمان در کشور بسیا
هایشان ظلمی آشکار علیه جامعه کارگری و  بضاعت ساختمانی از طریق افزایش حق بیمه شرایطی فشار بر کارگران بی

ضمن اعتراض شدید به این افزایش  انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان وسرواباد .هایشان است خانواده
صورت عاجل و فوری ضمن رساندن ندای مظلومیت کارگران  درصدی ناعادالنه از شما بزرگواران درخواست داریم به ۵۵
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ساختمانی استان کردستان در مجلس شورای اسالمی، این خواست کارگران ساختمانی را پیگیری و اقدامات الزم را مبذول 

 .فرمایید

  : بانه در اعتصاب ادامه -*

 
 .منجر شده است اعتصاب سراسری رانندگان حمل نقل پایانه بار شهرستان خاش به تعطیلی کارخانه سیمان خاش

 :زدند چادر جمعت از روز دومین در طبس شهرداری اخراجی کارگران -*

 

کارگر پیمانی شهرداری طبس با خرید یک دستگاه ماشین  ۵۵حدود : ششم خرداد آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا، 
از روز گذشته که اجتماع صنفی کارگران شهرداری به همراه . اند جاروی خیابان از سوی پیمانکار، از کار بیکار شده

به گفته  .شان بازگردانده است نفر از کارگران اداری خود را به کار سابق ۱رفته، کارفرما خانوادهایشان مقابل شهراری شدت گ
خود را نیز از   کاری به همراه یکسال حق اضافه ۲۵معترضان، کارگران حداقل چهار ماه دستمزد معوقه دارند و عیدی سال 

 .اند کارفرما دریافت نکرده

 :دارد مازاد کارگر ۲۲داریشهر/هستند پیمانی شده اخراج کارگران -*
تعدیلی که اخیرا بدون هماهنگی صورت گرفته توسط شرکت پیمانکار طرف قرارداد : گفت( شهردار طبس)مجید بهارستانی 

در صورتی که از نظر قانونی حداکثر : او افزود....شهرداری انجام شده و چند نفر از کارگران شهرداری متاسفانه تعدیل شدند
نفر است که  ۵۱۱رو داشته باشیم اما کل نیروهای شهرداری طبس خدماتی و فضای سبز و شهرداری نزدیک نی ۴۵۵توان  می

 ....تر از سازمان داریم نیرو اضافه ۲۱تقریبا 

 :گرگان شهر شورای دیروز جلسه در معترض رانندگان حضور -*
های نیسان حمل نخاله در جلسه دیروز شورای شهر  تعدادی از راننده : آمده است  79ششم خرداد گزارش خبرنگار ایلنا، به

که ازجمله نمایندگان رانندگان معترض ( راننده)حسن بابایی  .ان اعتراض کردندگرگان حضور یافته و به وضعیت نابسامان کارش
از مدتی قبل استانداری گلستان با ایجاد ممنوعیت در محل سابق تخلیه نخاله در جاده هزارپیچ : بود؛ در گفتگو با ایلنا گفت

خاله از سوی مقامات شهری در نظر گرفته هایی برای تخلیه ن گرچه محل. گرگان، موجب سرگردانی رانندگان حمل نخاله شد
اما این جاده . شد اما به دالیل مختلف، بازهم دوامی نداشت و در آخر محل تخلیه نخاله را به جاده توسکاستان انتقال دادند

 طرف آن بعضی جاهای آن خاکی است، یک. العبور و باریک است محل بسیار نامناسبی برای این کار است چراکه بسیار صعب
آمد  و کنند و حضور و رفت آمد می و های سنگین زیادی در آنجا رفت ماشین. پرتگاه است و سمت دیگر آن زمین کشاورزی است

جدا از استهالک . کند های زیادی بر آنها تحمیل می شود و هزینه نیسان موجب بند آمدن جاده می 611-511آنها، بعالوه حدود 
 ....بر است آمد در این جاده بسیار خطرناک و زمان و رفت ماشین، هزینه سوخت و هزینه کارگر،

 : سمنان  در پایانهادامه اعتصاب 

 

  . رانندگان کامیون، پایانه سمنان ، 79خرداد6ششمین روز اعتصاب سراسری

 :های یزدنی بوس میاعتراضی تجمع  -*

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/627234-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%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-9/627316-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86


 تجمع مینی بوس داران یزدی جلوی ساختمان حمل ونقل شهرداری یزد،  79در تاریخ ششم خرداد 

 :معدنی واحد یک در طبس شهرداری شده تعدیل کارگران تغالاش -*

 

به : کارگر تعدیلی شهرداری طبس گفته است ۵۵سعید برقی درخصوص وضعیت : ششم خرداد آمده است به گزارش ایلنا، 
ل مشکل دنبال عدم تمدید قرارداد تعدادی از کارگران پیمانکاری شهرداری طبس ازسوی کارفرما، فرمانداری ویژه طبس ح

های و واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و معدنی  اشتغال این تعداد کارگر را در دستور کار قرار داده و با مدیران شرکت
نهایتا مقرر شد کارگران مرد اخراج شده در یکی از   مستقر در شهرستان رایزنی کرد تا مشکل این افراد برطرف شود که در

از مجموع کارگران تعدیل شده شهرداری طبس دو نفر زن هستند که برای : وی افزود  .های معدنی مشغول کار شوند شرکت
برقی خواست تا در اینگونه موارد شهرداری و .اشتغال دوباره آنها درحال مذاکره با چند نهاد دولتی و خصوصی هستیم

ه طبس هماهنگی کنند تا رایزنی و های طرف قرارداد قبل از هرگونه اقدامی با معاونت استانداری و فرمانداری ویژ شرکت
 .های الزم انجام شده و از بروز اینگونه مشکالت جلوگیری شود ریزی برنامه

 : اهواز کامیونداران درادامه اعتصاب  -*

 

 . ششمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، جاده اهواز، شوش

  

 :شدند احضار قضایی مراجع به هپکو کارگر۲۱ -*
: برخی منابع کارگری در تشریح جزییات احضار کارگران هپکو گفتند : آمده است  79هفتم خرداد یلنا،به گزارش خبرنگار ا

کارگر معترض به  ۴۵کارگران هپکو در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت حدود   دنبال تجمعات اخیر به
 .مراجع قضائی احضار و برای آنها پرونده تشکیل شده است

شرکت »و « اخالل در نظم جامعه»ی دوم معاونت دادستان اراک به اتهام  از قرار معلوم پرونده این کارگران به شعبه: تاو گف
این پرونده . اند ارجاع داده شده و کارگران از طریق پیامک شماره پرونده قضایی خود را دریافت کرده« در تجمعات غیرقانونی

 .راک تشکیل شده استصورت گروهی برای کارگران هپکوی ا به

ست که پیش از این کارگران هپکو برای پیگیری مطالبات  احضار کارگران هپکو درحالی: شود به نقل از این منبع خبری گفته می
ها و چند نهاد  صنفی خود با نهادهای دولتی و مراجع قضایی همانند استانداری، دفتر نماینده ولی فقیه در استان، فرمانداری

 .اند نگاری کرده هاد قضایی نامهامنیتی و ن

پیش از : در این خصوص یک مرجع قضایی در اراک از تشکیل پرونده برای تعدادی از کارگران هپکو خبر داد و در ادامه گفت
. اند آهن مرتکب جرم شده تحقیقات میدانی از گفتن جزییات خبر معذوریم اما به هر حال کارگران هپکو به دلیل بستن خطوط راه

 .آهن از خطوط قرمز ما است تن خطوط راهبس

 :نرسیدن بنزین و صف طوالنی -*

 

 . صف طوالنی بنزیندر ادامه اعتصاب کامیونداران و نرسیدن بنزین به جایگاهها و 
 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/627320-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/627553-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%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-9/627553-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%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-9/627553-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 :شدند آزاد وثیقه قرار با هپکو بازداشتی کارگران -*

به   ی هپکو ی کارگران احضار شده به دنبال مراجعه : آمده است خرداد۹روز دوشنبه ایلنا، صبح لتی خبرگزاری دوبه گزارش 
 .نفر از این کارگران که به دستور معاون دادستان بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدند ۵دادستانی اراک، 

  : اجتماعی تامین سازمان سیاست به قو نباتی روغن کارگران اعتراض -*

 

نباتی پارس قو در اعتراض به مخالفت  تجمع جمعی از کارگران روغن: ، آمده است  97خرداد7برپایه خبر منتشره در تاریخ 
 .سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعد، مقابل کارخانه

 :ای مطرح کردند جمعی از کارگران هپکو در بیانیه -*
 :است کشور صنعت داشتن نگه سرپا خاطر به و صنفی مان اعتراض

 

شان  های اخیر برای محقق شدن مطالبات کارگران شرکت هپکو که در هفته :هفتم خرداد آمده است نا،به گزارش خبرنگار ایل
این بیانیه به  بخش هایی.شان صرفا صنفی بوده است ای اعالم کردند اعتراضات دست به اعتراض زده بودند، با صدور بیانیه

و دیگر مسئوالن پیدا و  اندار استان مرکزی، جناب آقازادهاست وزیر محترم صنعت و معدن، جناب شریعتمداری؛ :شرح ذیل است
کارگران شرکت هپکو سالهاست به عنوان اید پنهان استان مرکزی، که سالهاست در کنار کارگران شرکت هپکو ایستاده

هرچند که در این  .... دان ها شنیده اند و تهمت ها کشیده سربازان خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی، در این مبارزه نابرابر، رنج
اند و نام آنها در جلساتی برده شده  مان، دچار مشکالتِ خارج از شرکت شده تفاهمات، تعدادی از همکاران مبارزه به علت سوء

ها، که با  تفاهم باشد و نه انتقام سکوت چند ساله این دستگاه است که بدور از انصاف است و همچنان امیدواریم که این سوء
ایم،  طور که بارها اشاره کرده در پایان همان .سازی برای کارگران به دنبال کور کردن این ِگره هزار َسر باشند و پروندهاحضار 

ایم و  مان تنها صنفی بوده و برای سرپا نگاه داشتن صنعت این مرز و بوم به میدان آمده زنیم که اعتراضات بار نیز فریاد می این
های معاند به  هواداران این سوی و آن سوی آنها نداریم، و بازهم برای چندمین بار، ورود شبکههیچ قرابتی به سیاسیون و 

اند که اینگونه  نشناختهتعهدمان را به جمهوری اسالمی داریم، هنوز ما و  کنیم و اعالم می مان را محکوم می داستان خانوادگی
 .زنند دور باطل می

 : راعتراض مرغداران مقابل پاستو -*

 

و روحانی در پاستور اجتماع کرده اند حسن به تهران آمده اند و در برابر دفتر اینبار مرغداران از هر طرف به پای اعتراض 
 . . همچنان ادامه دارد

 :رسید ماه ۶ به یورت معدن کارگران مزدی معوقات -*       

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/627700-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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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-9/627538-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 

سال  کارفرمای معادن زمستان یورت از خرداد ماه: آمده است کارگران معدن یورت از قول هفتم خرداد به گزارش خبرنگار ایلنا،
سنگ، توان پرداخت به موقع حقوق کارگران را ندارد و آنها دستمزد  از عدم فروش زغال یگذشته به دلیل کمبود نقدینگی ناش

به همراه دو ماه دستمزد فروردین و اردیبهشت سالجاری را از کارفرما  ۲۱های تیر، مرداد، شهریور و اسفند سال  ماه
ال حاضر کارفرما وعده پرداخت دستمزد اسفند ماه سال گذشته را در چند روز آینده داده به گفته این کارگران، در ح.طلبکارند

درصد از عیدی همکاران ما در بخش  ٣۵بیش از دو ماه از آغاز سال جدید گذشته است اما هنوز حدود : گویند آنها می.است

ماه دستمزد، بیمه اجتماعی کارگران  ۱ویق طبق اظهارات آنها، عالوه بر تع.اداری معدن زمستان یورت پرداخت نشده است
میلیارد  ۱کم سه ماه به تاخیر افتاده و میزان بدهی این واحد معدنی به تامین اجتماعی به حدود  معدن زمستان یورت دست

ر ترین مشکالت مالی معدت زمستان یورت از یکسو به تبعات حادثه انفجا عمده: گویند میمعدن  کارگران ....رسد تومان می
نفر از کارگران شد و از سوی دیگر متعهد نبودن خریداران  ۱٣گردد که منجر به کشته شدن  برمی ۲۱اردیبهشت ماه سال 

 .ذغال سنگ به تعهدات مالی خود در قبال خرید زغال سنگ است

  :کارگران فوالد اهواز تجمع کردند  -*

 

 تجمع در مقابل استانداری شهر اهواز ه ملی فوالد اهواز اعتصاب و اعتراض کارگران گرو،  خرداد ۲سه شنبه  به تاریخ

 :لوشان شهرداری کارگران معوقات از ماه یک پرداخت -*

 

در روزهای نخستین هفته جاری، یک ماه از پنج ماه مطالبات مزدی کارگران : هفتم خرداد آمده است گزارش خبرنگار ایلنا،  به
ها وعده، در نهایت فقط یک ماه از  به گفته کارگران شهرداری لوشان؛ بعد از ماه.شهرداری لوشان در استان گیالن پرداخت شد

تواند مشکالت مالی ما را که پنج ماه است  حال آنکه پرداخت یک ماه دستمزد نمی  .معوقات مزدی ما پرداخت شده است
کارگر شهرداری لوشان در پنج  ۲۵از قرار معلوم، کمبود نقدینگی موجب شده دستمزد بیش از .ایم، برطرف کند عایدی نداشته

 ....ماه گذشته پرداخت نشود

  : پیامد اعتصاب کامیونداران  -*

 

 .حمل هندوانه با اتوبوس به دنبال اعتصابات سراسری رانندگان کامیون

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/627594-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86


 : شد بازداشت کارگران شکایت با وارنا کارخانه مدیرعامل :دادستان ورامین -*

با اعالم این ( دادستان شهرستان ورامین)ابوالقاسم مرادطلب  :مده است در هشتم خرداد آ ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش
و لبنیات وارنا به علت شکایت تعدادی از کارگران این کارخانه دستگیر شده و اکنون  مدیر عامل کارخانه تولید شیر: خبر گفت

اند اما در جای  ها دریافت کرده ز بانکبه گفته وی، متولیان این واحد تولیدی از ابتدا تسهیالت کالنی ا.تحت بازداشت است
دادستان ورامین میزان  .اند اند و اینگونه این مجموعه بزرگ تولیدی را با مشکل مواجه کرده خودش به مصرف نرسانده

این درحالی است که طبق نظر : میلیارد تومان اعالم کرد و گفت ۱۱۵های کل شرکت هلدینگ شهداد تهران را بیش از  بدهی
: وی با تشریح این تخلف اقتصادی اضافه کرد .میلیارد تومان ارزش ریالی دارد ۴۵۵سان کل این مجموعه تولیدی کمتر از کارشنا

 ۱۵میلیاردتومان ارزشگذاری شده است، حدود  ۲اکنون  به عنوان نمونه برای ساخت کشتارگاه زیرمجموعه این شرکت که هم
شرکت است یکی از آنها کارخانه شیر  ۴۵مجموعه تولیدی شهداد تهران دارای گفتنی است  ....میلیارد تومان بدهکاری دارد

یک سال است که این واحد تولیدی به علت مشکالت مالی، با کاهش میزان تولید و تعدیل نیرو مواجه شده تا . وارنا است
اند و این افراد  را دریافت نکرده ماه است حقوق و مزایای خود ۱گویند بیش از  جایی که بسیاری از کارگران این کارخانه می

 .اند برای احقاق حق خود بارها مقابل فرمانداری ورامین تجمع داشته

 : اعتراض بازنشستگان در تهران  -*

 

هم اکنون تجمع اعتراضی بازنشستگان اموزش وپرورش تهران میدان فردوسی خیابان قره نی مقابل ساختمان وزارت آموزش 
 و پرورش

@ettehad 

 :فرمانداری ساختمان مقابل آبادان آبفار نکارگرا تجمع -*

 

که پارچه  کارگران شبکه آب و فضالب روستایی آبادان درحالی : هشتم خرداد آمده است ایلنا، خبرگزاری دولتی  به گزارش
خت ای خطاب به نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی، امام جمعه و فرمانداری همراه داشتند، به پردا نوشته
نفر از کارگران شبکه  ۹۵مطالبات بیش از : این کارگران گفتند .معترض بودند  ماه حقوق و عیدی و پاداش سنوات خود ۱نشدن 

تاکنون به : آنها افزودند .ایم آب و فاضالب روستایی آبادان چند ماه است پرداخت نشده و ما بارها خواستار این مطالبات شده
معاون استاندار و )عزیزاله شهبازی  .مین در ماه مبارک رمضان مجبور به این تجمع شدیممشکل ما رسیدگی نشده برای ه

به مسئوالن مربوطه دستورات الزم داده شده تا مطالبات و حقوق کارکنان و کارگران : در این خصوص گفت( فرماندار ویژه آبادان
پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران و حقوق کارکنان  گفته وی، متاسفانه  به....زیرمجموعه خود را به موقع پرداخت کنند

 ....ها زندگی آنها را به مخاطره انداخته است برخی دستگاه

 :درصدی۵۱هزار بارنامه با افزایش کرایه ۲۲صدور / داران پایان اعتراض کامیون -*
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معاون وزیر راه و ،نیا  عبدالهاشم حسن: آمده است  ۴٣۲۹خرداد  ۵۲در تاریخ، خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه اقتصادی

ونقل  های سازمان راهداری و حمل نتیجه رسیدن پیگیری هزار بارنامه در روز دوشنبه از به۵۵شهرسازی با اشاره به صدور 
جلسه با  4که از روز شنبه تاکنون  با یادآوری این وی .کالت معیشتی رانندگان تا مرداد امسال خبر دادای برای حل مش جاده

های اجتماعی و عمران مجلس  داران، وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان عضو کمیسیون حضور نمایندگان صنوف کامیون
ا حضور نمایندگان صنف و این سازمان برای ارزیابی مقرر شد کارگروهی ب: شده است، اظهار کرد  شورای اسالمی برگزار
 ، رئیس سازمان راهداری،نیا حسن....ها و رانندگان کشور تشکیل تا مأمور پیگیری حل مشکالت شود مجدد مشکالت شرکت

های نفتی در این  در خصوص حل مشکل کمبود سوخت رانندگان نیز به برگزاری نشست با مسئوالن شرکت پخش فرآورده
های نفتی قول نهایت همکاری برای افزایش سهمیه مورد نیاز را داده و تا پایان  شرکت پخش فرآورده  :اشاره کرد و گفت باره

 .شود تیرماه نتایج آن اعالم می

 
 :کارخانه محوطه در میبد کاشی کارگران تجمع -*

 

اشی و سرامیک میبد در یک تجمع؛ خواستار کارگران معترض ک: هشتم خرداد آمده است ایلنا، خبرگزاری دولتی  به گزارش
های مختلف از کار  کار تعدادی از همکاران خود که پیش از این در دوره دریافت معوقات مزدی، تامین امنیت شغلی و بازگشت به

از لحاظ  کاشی میبد: گفت( رئیس اداره کار، تعاون و امور اجتماعی میبد)در این باره سیداحمد عالئی .اند، شدند بیکار شده
پرداخت حقوق و مزایا مشکلی خاصی ندارد و دستمزد و سایر مزایای فرودین ماه سالجاری کارگران نیز پرداخت شده 

ها و  مشکل اصلی این کارگران با یکی از مدیران شرکت بوده که قرار شد نمایندگان کارگران درخواست: وی افزود.است
صورت این  در غیراین. گیری کند رده تا هیات مدیره شرکت در این خصوص تصمیممطالبات خود را در جلسه هیات مدیره مطرح ک

عمل آمده نیز کارگران از مابقی مدیران نارضایتی نداشته و  شرکت از نظر حقوق و مزایا مشکلی ندارد و در تحقیق میدانی به
ائه دهند تا در چند روز آینده نتیجه به مدیرعامل این شرکت نیز از کارگران خواسته تا مشکالت خود را به صورت مکتوب ار

 .این تجمع اعتراضی پس از تشکیل جلسه هیات مدیره شرکت با نمایندگان کارگری خاتمه یافت.کارگران اعالم شود

 : به گلوله بستن کوله بران در اشنویه  -*

 
ریبوار »نیروهای کولبرکش در مرز اشنویه کولبران را بە گلولە بستندکه  گزارش شد که شب گذشته ،  79خرداد8تاریخ  در

در ادامە تیراندازی تعمدی .اهل روستای درو بە علت خونریزی شدیدبعدا درگذشت« خلیل»در دم جان باخت و « مرادی
کانی » سالە، ۵۲“ ریبوار مرادی”شنویە به نام جوان اهل روستای ا نیروهای مسلح مرزی بە سوی کولبران و کاسبکاران ، یک

به علت شدت جراحت « درو» اهل روستای« خلیل» فرزند رسول ، متاهل و پدر یک فرزند یک سالە در دم جان باخت و« ره ش
 .بعدا جان خود را از دست داد

 :درصد رکورد شسکت ۲۲مرغ با تخم/تورم را در این جدول لمس کنید -*

 

ر اساس نتایج به دست آمده مرکز آمار ب: آمده است  ۴٣۲۹خرداد  ۵۲در تاریخ ،اری تسنیمخبرگز به گزارش خبرنگار اقتصادی
کاالی اساسی و خوراکی در اردیبهشت ماه امسال  ۵۱، مرکز آمار ایران گزارشی از نرخ تورم در ۴٣۲۹ایران در اردیبهشت ماه 

درصد  ۵٩،٣با « پرتقال محصول داخل»بوط به اقالم بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مر.منتشر کرد
بیشترین کاهش قیمت در ماه . درصد افزایش بوده است 9.6با « موز»درصد افزایش و  ۴۴،۲با « سیب درختی زرد»افزایش، 

 بیشترین.درصد کاهش است ۲با « خیار»درصد کاهش و  01.5با « گوجه فرنگی»جاری نسبت به ماه گذشته مربوط به اقالم 
درصد افزایش و پس  ٩٩،١با « تخم مرغ ماشینی»مربوط به ( ۴٣۲١اردیبهشت )افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل 

بیشترین کاهش قیمت نسبت .درصد افزایش می باشد 06.3با « موز»درصد افزایش و  ٣۹۱۵با « برنج خارجی درجه یک»از آن 
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درصد کاهش  91.6با « سیب درختی زرد»درصد کاهش و پس از آن  ٨۲,۹با « گوجه فرنگی»مربوط به  ۴٣۲١به اردیبهشت 

 .درصد کاهش می باشد ۴۲،١با « سیب زمینی»و ( علی رغم داشتن رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت نسبت ماه قبل)

 :اعتصای تاکسی رانان در قائم شهر  -*

 

 :شدند پیمانکار حذف خواستار الوند شهرداری پیمانی کارگران -*

 

سال گذشته به   از اینکه در چند :کارگران شهرداری الوند گفتند : هشتم خرداد آمده است ایلنا، خبرگزاری دولتی  به گزارش
صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری به کار خدماتی و فضای سبز در شهر الوند مشغول کار هستیم، معترض 

نفر  ۵۵۵این کارگران که تعدادشان حدود .هستیم و خواستار آنیم که وضعیت استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود
ه در نتیجه حضور پیمانکار شاهد به تعویق افتادن مطالباتشان هستند و برای همین اواسط هفته گذشته اند ک است، مدعی

شان به  کارگران پیمانی شهرداری الوند که از اسفند ماه سال گذشته مطالبات مزدی.اند  چند نوبت در محل کار خود تجمع کرده
ای که هیچ  دهد و در این بین شرکت واسطه شان را نمی ف زندگیهستند که حقوق دریافتی آنان کفا  تعویق افتاده، مدعی

 ....است  نقشی در خدمات شهری ندارد؛ به واسطه کار آنان؛ به سودهای کالنی دست پیدا کرده

 : تجمع کارگران فضای سبز در اهواز -*

 

 .اهواز در اعتراض به نپرداختن حقوق و عدم اجرای قانون دستمزدها ٣تجمع کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 
 79خرداد8
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 :دهیم می اثر ترتیب کارگران های خواسته به :ماکارفر/جنوبی پارس ۲۵ فاز کارگران تجمع -*

 

 .است در شهرستان کنگان واقع شده( پارس جنوبی ۴۵فاز )پاالیشگاه نهم : آمده استبه گزارش خبرنگار ایلنا، نهم خرداد
از  به گفته یکی .پارس جنوبی دست از کار کشیدند و در محوطه پاالیشگاه نهم تجمع کردند ۴۵جمعی از کارگران فاز 

درصدی حقوق این ماه، عدم پرداخت حق مسکن، بخشی از  ٣۵کنندگان، اعتراض کارگران به مواردی همچون کاهش  تجمع
این کارگران از ساعات ابتدایی صبح کار .ها و حذف خدمات رفاهی پرسنل مرتبط است سنوات سال گذشته، ابهام در پرداخت

که کارفرمای این کارگران است، ( مدیرعامل شرکت پتروصنعت)غانمی  .درا تعطیل کرده و خواستار پاسخگویی کارفرما شدن
اند و فقط تعداد کمی هنوز  با کارگران صحبت کردم؛ در حال حاضر تعداد زیادی از آنها به سر کار بازگشته: ضمن تایید خبر گفت

ف زدن با کارگران هستیم و تا حد امکان مشغول مذاکره و حر: ادامه داد ۴۵کارفرمای کارگران فاز .در محوطه پاالیشگاه هستند
 .های آنها ترتیب اثر داده خواهد شد به خواست

 : اذر آب کارگران عتراض بار دیگر ا -*

 

در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود؛ مقابل ساختمان استانداری « آذرآب اراک»تجمع شماری از کارگران کارخانه 
 .رکزیم

 :گردد بازنمی خانه به دیگر «زامل» روایت  خودسوزی کارگر شهرداری آبادان؛ -*

 

ای  ت نفت یا بنزین بیاوری و روی سر خود خالی کنی؛ بعد بدون لحظهیک پی : نهم خرداد آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،
فکر کردن، بدون اینکه به خودت فرصت پشمان شدن بدهی، کار را تمام کنی؛ به عقب بازنگردی، به آنچه پشت سر 

ی همکارانت؛ همه  دیده سوخته و رنج های آفتاب های همسرت؛ چهره ها و نگرانی هایت، غم ای نگاه نکنی؛ لبخند بچه گذاشته
این شعله شدن و مرگ .شود؛ تمام کشد؛ همه چیز شعله می را کنار بزنی، فقط کبریت را روشن کنی، یک، دو، به سه نمی

بیش از شجاعت یا . ها باشد برای یک آدم پنجاه و چند ساله، راحت نیست؛ نباید راحت باشد؛ قاعدتاً نباید به همین سادگی

خواهد،  خواهد؛ کبریت را کشیدن در این سن و سال، درماندگی می ا منفی، استیصال میه ی خیلی جسارتِ به عقیده
ماه در  اردیبهشت ٣۴کارگری که عصر روز دوشنبه ” آذربایجان زامل»...طلبد؛ استیصالی که به مرز جنون برسد استیصال می

خرداد در بیمارستان جان خود را  ۱د، یکشنبه یک اقدام اعتراضی مقابل ساختمان شهرداری آبادان اقدام به خودسوزی کرده بو
زامل آذربایجان، کارگر خدماتی ناحیه دو منطقه سه شهرداری آبادان بود که حداقل پنج ماه دستمزد نگرفته بود؛ .از دست داد

دست به آورد که در محل کار و در ساعت کاری،  شود، آنقدر کم می زیاد می« فشار»اردیبهشت، آنقدر  ٣۴آن وقت، دوشنبه 
شود که درنهایت،  های آتش درگیر می کند او را نجات بدهد؛ با شعله زند؛ یکی از همکارانش سعی می آتش زدن خودش می

 ....کنند درصد سوختگی او را به بیمارستان سوانح سوختگِی آبادان منتقل می ٣۵گیرد و با  دست و بال خودش هم آتش می

شود؛ اما زامل بعد از  جا پرداخت می کند؛ گرچه همه مطالبات یک یچ وجه دیگر افاقه نمینکته آخر آنکه ؛ پرداخت مطالبات به ه
تواند بازگردد؛  گردد؛ نمی دیگر بازنمی« زامل آذربایجان»میرد؛ پرداخت حقوق معوق دیگر فایده ندارد؛  چند روز در بیمارستان می

زند که اگر  جا، یک سوال را در ذهن کلید می یک« پرداخت»است؛ از اینها گذشته، این  های بازگشت به خانه، سد شده راه
شد بپردازند، چرا پیش از اینکه کارد به استخوان برسد، نپرداختند؛ پیش از اینکه زامل به آن حد  پرداخت بود و می« توان»

   .....برسد که پیت بنزین را بیاورد و

 :و یک فاصله طبقاتی کوچولو  شکاف طبقاتییک   -*
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   ....و ک فاصله طبقاتی ، سفره خالی و سفره های ُپراف کوچیک شک

 :کشت ممنوعیت هب اعتراض در خوزستانی کشاورزان تجمع -*
تجمعی از سوی کشاورزان خوزستانی در اعتراض به ممنوعیت کشت تابستانه  :آمده استبه گزارش خبرنگار ایلنا، نهم خرداد

رئیس انجمن برنج استان )محمد سواری .در مقابل سازمان آب و برق و سپس استانداری خوزستان در شهر اهواز برگزار شد
عمدتا از اهالی شوش و –امروز کشاورزان : ان در تجمع در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشتکنندگ یکی از شرکت( خوزستان

شده برای استفاده از آب برای  های اعالم در مقابل سازمان آب و برق استان خوزستان تجمعی در اعتراض به ممنوعیت -دزفول
گوییم هم کشت ما محدود شود هم کشت  و می ما با محدودیت موافقیم: وی افزود.شان تجمعی برگزار کردند کشت

شود اما برای  اما از آنجا که کشت نیشکر وابسته به بخش دولتی است برای آن محدودیتی گذاشته نمی. محصوالت دیگر
این مساله موجب رنج و آزار . شود های مردمی که به جایی وابستگی ندارند و خودگردان هستند، ممنوعیت اعمال می کشت

شود اما نه فقط  بیند که آب مورد نیازش سهم صنعت و کشت دولتی می کشاورز می: سواری گفت.شود ن میکشاورزا
 ....کار، بلکه کشاورزانی که به جایی وابستگی ندارند باید با ممنوعیت برداشت آب مواجه باشند برنج

 : اعالم حمایت از اعتصاب کامیونداران -*

 

 ناوگان حمل و نقل  رانندگان اعتصابتان دزفول با اعالم همبستگی کامیونداران شهرس 

 : ادامه اعتصاب کامیونداران در اسد آباد -*

 
 

 . نهمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، اسدآباد

 :آجرپزی کوره در گنابادی کار کودک یک مرگ -*

متاسفانه : درخصوص این حادثه افزود،گناباد  ۴۴۵رئیس مرکز اورژانس  « امین زمانی» :نهم خرداد آمده است به گزارش ایلنا،
 ۴۴۵رئیس مرکز اورژانس  .ای زیر خروارها خاک جان باخت ساله ۴۴ای ریزش آوار در یک کوره آجرپزی کودک  در پی وقوع حادثه
ماسه  ساله بود به دلیل ریزش آوار ۴۴هنگام رسیدن نیروهای اورژانس به صحنه حادثه مصدوم که پسری : گناباد تصریح کرد

 .گونه عالیم حیاتی نداشت و متاسفانه جان خود را از دست داده بود بر روی او هیچ

 : حمایت به هر شکل و به هر طریق نمود سنبلیک  -*
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 حمایت از کامیون داران شریان حیاتی اقتصاد کشور 

 :هزار کارگر سه معدن ذغال سنگ کرمان 2اعتصاب همزمان  -*
هزار نفر از کارگران سه معدن همکار و حشونی و پایدانا متعلق به  ۵حدود : هم خرداد آمده است بر پایه گزارش منتشره در ن

خود  ۲۱و بخشی از عیدی سال  ۲۵پرداخت نشدن بخشی از مطالبات سال . سنگ، دست از کار کشیدند شرکت ذغال
برای  .کنیم اصلی پایدانا کار میسال است که در سه معدن همکار و حشونی و معدن  ۱۵ما  :می گویند . معترض هستند

از ( موقت)ساله  ۴برخورداری از قرارداد .  کاری که ماهیت مستمر دارد، قرارداد یک ساله داده اند که خالف قانون کار است
سال است که  ۵۵نزدیک به : تعدادی از معترضان در این مورد گفتند. دیگر موارد است که موجب عصبانیت کارگران شده است 

سال است که در سه معدن همکار و  ۱۵کار هستیم و همکاران ما  ما معدن. دهند که عملی نشده است هایی به ما می هوعد

این درحالی است که ما برای کاری که ماهیت مستمر دارد، قرارداد یک ساله . کنند حشونی و معدن اصلی پایدانا کار می
ایم و قرار بود که  ما پس از خارج شدن از زیرنظر پیمانکار، قرارداد معین شده :آنها افزودند  .داریم و این خالف قانون کار است

کارگران این معادن امنیت شغلی ندارند و در . سال از این تاریخ قرارداد دائم بشویم که این وعده محقق نشده است ۵پس از 
ای برایمان پیش بیاید یا حتی به خاطر نوع کار  د ما نباید منتظر شویم تا حادثه.خواهن کنار امنیت شغلی، امنیت جانی هم می

ها به ما  معترضان با بیان اینکه از طرفی پیمانکاران این معادن مدت .هایمان از بین برود یا حتی کمر درد و زانود درد بگیریم ریه
حاال مصر هستیم : افزودندظلم کردند و ما حق داشتیم که پیگیر قرارداد معین شدن و خارج شدن از زیر نظر پیمانکار باشیم، 

ما به . ایم است از همین رو ما قبول نکرده  البته کارفرما جلوی کارگران قرارداد موقت گذاشته. که با ما قرار دائم منعقد شود
 .دار نباشد تا دائمی محسوب شود کنیم مگر اینکه مدت ایم که قراردادها را امضا نمی صراحت گفته

بندی مشاغل، برخورداری از مسکن کارگری، کاهش  اجرای طرح طبقه: آنها افزودند.  پردازیم می های درمان را از جیب هزینه
کارگر  ۹۵۵کارگر، معدن همکار حدود  ۲۵۵از طرفی معدن همکار . ساعات کار در مشاغل سخت از دیگر مطالبات کارگران است

  .رویم خود مصر هستیم و امروز سرکار نمی از این رو ما به احقاق حقوق. کارگر دارد ۱۵۵و معدن پایدانا حدود 
 :ادامه اعتراض کارگران تراورس  -*

 

 

 ۵۱کارگر تراورس شاهرود که از  ۵۵اعتراض صنفی حدود ؛ اورس شاهرود چهاردهمین روز از اعتراضات صنفی کارگران تر 
 اردیبهشت ماه شروع شده است، همچنان ادامه دارد

 

 :تاکسی رانان گسترش دامنه اعتصابات  -*

 
 

 تاکسی داران قائمشهر هم به اعتصابات سراسری کشوربدنبال اعتصاب تاکسی ها در چندین شهر ایران ؛ ؛ خرداد  ۲امروز 
  و همچنان ادامه دارد  ابتدا خیابان کارگر، چهارراه فرهنگ/ پیوستند 

 : رانندگان تاکسی رد سنندج به پای اعتصاب رفتند  -*



 

 خرداد در خیابان ششم بهمن دست به اعتصاب زدند 7رانندگان تاکسی درشهر سنندج امروز 

 :ای شهرریتجمع اعتراضی مالباختگان پروژه مسکونی آریانا مقابل دادسر -*

 

میلیاردی آریانا در  ۲مالباختگان پروژه مسکونی : آمده است  ۴٣۲۹خرداد  ۵۲ ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
ری تجمع کردند تعدادی از مالباختگان پروژه مسکونی آریانا شهرری در  ساله، مقابل دادسرای شهر۹اعتراض به بالتکلیفی 
این مالباختگان تیر و فروردین سال گذشته نیز . ساله خود مقابل دادسرای این منطقه تجمع کردند 9اعتراض به بالتکلیفی 

واقع در " آریانا"مع مسکونی به گزارش تسنیم، سازنده پروژه مجت....مقابل ساختمان فرمانداری شهر ری چادر زده بودند
طی . آنها را تحویل دهد( 79سال )سال مسکن  9خانمان پول گرفت تا طی  بی 071میلیارد تومان از 3سال پیش 9شهرری 

های اخیر بدعهدی سازنده باعث بروز مشکالت متعددی برای مالباختگان شده و یکی از آنها چندی پیش یک خودکشی  سال
نفر از  071حدود   :خواستار رسیدگی و توجه مراجع قضایی به این موضوع شد و گفتمالبختگان  یکی از...نافرجام داشت

های  اند اما به دلیل بی کفایتی سازنده دچار زیان درآمد و ضعیف جامعه داروندار خود را برای یک سرپناه فروخته اقشار کم
 .اند روحی، روانی و مالی فراوانی شده

 :به سرپل ذهاب دگر باره نگاهی  -*

 
بودند با قطع برق و آب با توسل به زور و فشار  ٣و۵خانواده که در کمپ شاهد ۱۵حدود  به دستور فرماندار سرپل ذهاب

 .ماموران مجبور به تخیله کمپ شدند و اكنون در شهر سرگردانند

 : «آرمان شفق»و « فوالد قزوین» ورشکستگی دو کارخانه -*
 

بعد از « آرمان شفق»و « فوالد قزوین»فعالیت دو کارخانه : آمده است  79به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ دهم خرداد 
 .کارگر بیکار شدند 011از امروز پنجشنبه دهم خرداد ماه متوقف شد و حداقل   سال ۴۵

ل قبل توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری شهرستان تاکستان به یک این دو کارخانه از مرداد ماه سا
صبح امروز قبل از اتمام قرارداد این سرمایه دار؛ فعالیت این دو مجموعه به دلیل متعهد نبودن . گذار اجاره داده شده بود سرمایه

 .بخش خصوصی به تعهداتش متوقف شد
اند، نیست؛  گوی کارگرانی که امروز با بسته شدن درهای محل کارشان، بیکار شدهمنابع کارگری با بیان اینکه کسی پاسخ

مقابل ( خرداد ماه۴۵پنج شنبه )به همین دلیل جمعی از کارگران در اعتراض به وضعیت شغلی خود، صبح امروز : افزودند
ورشکستگی دادگستری شهرستان ویژه اداره تصفیه و امور  و از مسئوالن دولتی به  های کارخانه تجمع کرده ساختمان

 .تاکستان درخواست رسیدگی کردند
گذار جدید بالتکلیف هستند  ها و واگذاری آنها به سرمایه ظاهرا کارگران این دو واحد صنعتی تا مشخص شدن وضعیت کارخانه

کستان توقع دارند تا در مقام قانون کار از اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تا ۴۵اما این کارگران به استناد به ماده 
 .ها باشد کارفرمای اصلی پاسخگوی وضعیت شغلی ومطالبات معوقه آن

کم یک ماه طلب مزدی دارند در خاتمه  ای قبلی دست که از مدیریت اجاره« آرمان شفق»و « فوالد قزوین»کارگران دو کارخانه 
 ....ماه طلبکار بودیم ۹حدود  پیش از ورود کارفرمای جدید از مالک قبلی کارخانه: گویند می
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  :ممانعت از عبور کامیون های اعتصاب شکن در محور رشت به قزوین -*

 
رانندگان اعتصابی کامیون در محور رشت به قزوین گردنه کوهین، اجازه تردد به کامیون هایی که  ۲۹خرداد  ۴۵روز پنجشنبه 

 اعتصاب را می شکنند نمی دهند
 
 :است نیرو و کار وزارت کمک به نیاز/نشده پرداخت شیر چم سد مزدی مطالبات ماه۶  -*

 

تا امروز به علت  ۲۵کارگر از سال  ۴٣۵۵  شیر، کارگر سد چم ۵۵۵۵از مجموع  :دردهم خرداد آمده استبه گزارش خبرنگار ایلنا،
 ۹۵۵ی سد همین  ی معاون اجرایی طرح در صورت عدم تامین بودجه به گفته. اند تامین نشدن منابع مالی به مرور اخراج شده

 ۴۵۵۵کار گچساران   ی رییس اداره این بدان معناست که سدی که تا امروز به گفته. مانده هم بیکار خواهند شد کارگر باقی
در گفتگو با ( رانمعاون اجرایی سد چمشیر گچسا)محمدرضا فاضل  .شود  میلیارد تومان هزینه برداشته است؛ تعطیل می

شیر پرداخت نشده که میزان این معوقات بیش از یک صد میلیارد  ی کارگران سد چم ماه گذشته ۲معوقات : خبرنگار ایلنا، گفت
شیر گچساران را یک شرایط بحرانی عنوان  ی سد چم وی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، شرایط کنونی در پروژه.تومان است

در نشستی که با مسئوالن ارشد استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد از آنان خواستیم برای جلوگیری از : و خاطرنشان کرد
شیر این روزها به پول و آرامش نیاز  وی با تاکید بر اینکه کارگران سد چم....ای بیاندیشند تعطیلی کامل این پروژه تدابیر ویژه

 ۹۵۵طور حتم شاهد بیکاری  برای پرداخت معوقات کارگران این سد پرداخت نشود، بهاگر اعتبارات مورد نیاز : دارند، تصریح کرد
 ....کارگر در روزهای آینده خواهیم بود

 :اعتصاب تاکسی رانان در مازنداران  -*

 

  . هستیم اعتصاب رانندگان تاکسی، استان مازندراندر دهمین روز ادامه اعتصاب کامیونداران ، ما شاهد 

 :معوقه مطالبات وصول برای آهن راه ابنیه خطوط کارگران یانیهب -*

 

 آهن با صدور شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه : دهم خرداد آمده استبه گزارش خبرنگار ایلنا،
گوییم و  سالیان است که می: است  در بخشی از این بیانیه آمده.ای، مطالبات انباشته همکاران خود را یادآور شدند بیانیه
در سرما و گرما . شود زندگی کرد کنیم که با حداقل حقوق، آنهم با تاخیر چندین ماهه نمی نویسیم و اعتراض می می

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/628756-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%DA%86%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/628947-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87


مان خالی  ها و سفره خانواده آوریم ولی در نهایت دست فه خود به حرکت درمیوق های ریلی این مملکت را با تالش بی چرخ

در بخشی دیگر از .است و نزد خانواده و فرزندان خود شرمنده هستیم و تامین حداقل نیازهای خانواده برایمان غیرممکن است
: اند باتشان با یکدیگر همکاری دارند، نوشتهاین بیانیه، آنها با تقدیر از همکارانشان که در شرایط سخت فعلی در پیگیری مطال

در نواحی و مناطق محروم کشور مشغول کارند « تراورس»در خطوط ابنیه کشور تحت مسئولیت شرکت   کارگر ۹۵۵۵حدود 
ماه مزد معوقه طلبکارند که در شرایط بد اقتصادی فعلی فرض بر اینکه اگر هم این مطالبات به موقع پرداخت  ۱کم  که دست

در بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر اینکه اعتراضات صنفی کارگران خطوط ابنیه .تامین معاش هستند  د باز دچار مشکلشو
ماه مزد معوقه، سنوات ما کارگران خطوط ابنیه کشور از  ۱جدا از : کشور؛ صنفی است، مطالبات کارگران یادآوری شده است

بیان اینکه خواستار پرداخت به موقه دستمزد خود هستند و این خواسته زیادی نیست، آنها با .به تاخیر افتاده است ۲۴سال 
همچنین حذف . برای پیگیری مطالباتمان به دنبال تشکیل نهاد صنفی کارگری هستیم که امیدواریم تحقق پیدا کند: افزودند
جدا از این . رگران خطوط ابنیه استهای کا سازی حقوق رسمی و غیررسمی از دیگر خواسته های موقت و یکسان قرارداد

 ....مطالبات مزدی درخصوص دریافت بن ماه رمضان و بیمه تکمیلی نیز دچار مشکل هستیم

 :داوود رفیعی با قرار وثیقه آزاد شد  -*

 

 

 .آزاد شد( تهران بزرگ)میلیون تومانی از زندان فشافویه  ۵۵داوود رفیعی، کارگر اخراجی پارس خودرو، با قید وثیقه 

 :ریال به فروش اما دالر به ها ه نهاد خرید/فارس استان دامداران اعتراضی تجمع -*
ها و دامداران مستقل استان  روز گذشته تجمعی ازسوی تعدادی از تعاونی: آمده است 79خرداد دهم به گزارش خبرنگار ایلنا، 

به طول  -00الی  7از ساعت –ساعت  4در این تجمع که حدود .فارس در مقابل سازمان جهاد کشاورزی این استان برگزار شد
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی )علی مددپور .تندشان را با مسئوالن در میان گذاش ترین مطالبات انجامید، دامداران مهم

خاطر خشکسالی در  به: کنندگان در تجمع بود، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت که ازجمله شرکت( دامداران داریون
نجه درصد همین یو 75-71اما در حدود . است استان فارس، میزان تولید محصوالت کشاورزی ازجمله یونجه بسیار کم شده

وی  .متاسفانه ما چند سال است درگیر این ماجرا هستیم. رسد دست دامداران می سختی به شود و به تولیدشده صادر می

قیمت   شیر به. های دامی در مقابل قیمت پایین شیر است معضل دیگری که با آن مواجهیم، باال بودن قیمت نهاده: تصریح کرد

شود در صورتی که ما مجبوریم هزینه بسیار زیادی را صرف  تر از ما خریداری میازای هر لی تومان به 0911-0051ناچیز 
همچنین کاه را باید به . تومان هستند 0611-0511تومان و هر کیلو یونجه  0911اکنون هر کیلو جو . های دامی کنیم نهاده

الزم است مسئوالن نظارت دقیق و . اردگونه ارزش غذایی و ویتامین سودمندی را در خود ند تومان بخریم که هیچ 511قیمت 
 ....های دامی و قیمت خرید شیر از دامداران داشته باشند ای روی قیمت نهاده سازنده

 :اعتصاب تاکس رانان در کرمانشاه  -*

 

  هستیم اعتصاب رانندگان تاکسی، کرمانشاه شاهد ما ، کامیونداران سراسری اعتصاب ادامه روز دهمین در

 :کنند کمک مسئوالن/کامل تعطیلی آستانه در تبریز سازی کمباین -*

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/628982-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84
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نفر برآورد  ۱۵ها تا  سازی تبریز که شمار آن تعدادی از کارگران کارخانه کمباین:دهم خرداد آمده استبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

ها شرایط  به گفته این کارگران، هرچند بار.صورت قراردادی در این واحد صنعتی نیمه تعطیل مشغول به کار هستند شود، به می
رسانی شده است اما تاکنون هیچ توجهی به تغییر شرایط یا رسیدگی به  های جمعی اطالع دشوار کاری آنها از رسانه

فسیر این افراد ناشی از مهم نبودن این وضعیت برای کارفرما و مسئوالن موضوعی که به ت. وضعیت این کارگران نشده است
سازی تبریز به زودی  توجهی مسئوالن به کمباین در صورت ادامه بی: گویند آنها می....آید محلی و استانی به حساب می

در حال حاضر در بدترین : یندگو سازی در ادامه می کارگران کمباین.شاهد تعطیلی کامل آن و بیکاری کارگرانش خواهیم بود
هزار  ۵۵۵الحساب تا  علی  فروشیم و ماهانه مبالغی را به صورت دو سال است ضایعات می. شرایط مشغول به کار هستیم

ست که همچنان محصوالت کارخانه هم در داخل کشور و هم در خارج از آن مشتریان خود  این درحالی. بریم تومان به خانه می
ما کارگران بدون حضور کارفرما آخرین کمباین سفارش داده شده را با تجهیزات اندوخته شده در انبار ساختیم و  اخیرا. را دارد

 ....حاال دیگر کاری برای انجام دادن وجود ندارد. تحویل مشتری دادیم

 :مادر دردمند ایوب یوسفی -*

 

ایوب اسدی ازبیماری ام اس رنج می برد، . هستند هفتم گلستان بازداشتی  گنابادی دراویش از  اسدی ایوبایشون مادر 
بعدازسه ماه محرومیت از پزشک و دارو با دست و پای . است   قسمت هایی ازبدنش بیحس و دچار اختالل بینایی شده

 دیدار مادر و رسیدگی و باز کردن زنجیر و دستبند دریغ از. زنجیر شده به بیمارستان منتقل شد

 : محمد جواد معتمدی نژاد با وثیقه آزاد شد  -*

 

بنابر اعالم کانال اطالع رسانی جنبش عدالتخواه دانشجویی، دبیر این اتحادیه دانشجویی که برای به گزارش آفتاب نیوز، 
نفی معترض به فساد در سرکشی به اعتصاب کامیونداران پایانه بار تهران رفته بود به همراه سید میثم صفائیان از فعاالن ص

چند ساعت بعد با اتهام اخالل در نظم و آسایش عمومی و قرار محمدجواد معتمدی نژاد .سیستم حمل و نقل بازداشت شد
 .میلیونی آزاد شد ۵۵زام الت

 :حمایت می کند داران کامیونسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اعتصاب  -*
 

و در مواردی پلیس نسبت به اعتصاب کنندگان . کامیون داران در شهرهای مختلف کشور اعتصاب کرده اند ده روز است که
افزایش نرخ کرایه، کاهش حق بیمه رانندگان، کاهش نرخ لوازم یدکی و افزایش حقوق بازنشستگی عمده . تعرض کرده است

گران سایر بخش ها در کشور، معیشتی حداقلی و زیر خط خواسته های آنان بوده و متاسفانه این زحمت کشان نیز مانند کار
 .در برخی از شهرها نیز بخش هایی از رانندگان تاکسی در اعتراض به درآمد زیر خط فقر اعتصاب کرده اند. فقر دارند

ض نسبت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اعتراض و اعتصاب را حق کارگران می داند و هرگونه تعر
سندیکا همچنین خواهان رسیدگی فوری به خواسته های کامیون داران و . به کامیون داران اعتصاب کننده را محکوم می کند

درخواست دارد از اعتصاب کامیون داران و تاکسی  (ITF) و از فدراسیون کارگران حمل و نقل جهان. تاکسی داران می باشد
 .یشت صورت گرفته حمایت نمایدداران که عموما برای افزایش سطح مع

 
 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 ۲۹خرداد  ۴۴

 : مازندران چال کپور روستائیان تجمع -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B4_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87


 

 .بابل را بستند -ده، جاده کیاکال جمعی از ساکنین روستای کپورچال استان مازندران در اعتراض به به عدم ایمنی این جا

 :کارگر دو کارخانه تعطیل شده  ۳۱۱ بالتکلیفی بیش از  -*

 

 .کارگر ٣۵۵کم  و بالتکلیفی دست« آرمان شفق»و « فوالد قزوین»تعطیلی دوکارخانه 

 :واحد ساندویجی تعطیل شده است 055بیش از  :رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذائی -*

 
در خصوص وضعیت اعضای این : در یازدهم خرداد می گوید وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا  اسد هللا احمدی شهریور در گفت

صنف فعال در تهران دچار رکود هستیم و اینکه چون حوزه فعالیت ما غذایی است پس  005ما نیز مانند تمامی : اتحادیه گفت
در چند سال اخیر به وضوح : ادامه داد رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذائی.ایم، درست نیست کمترین رکود را داشته

امروز فروش : احمدی تاکید کرد.داشته است قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر قیمت مواد اولیه نیز افزایش
پرکن هستند  امروز مردم به دنبال یک غذای شکم. ها، فالفل است زیرا قیمت آن ارزان است فروشان و ساندویچی اصلی اغذیه

یی مانند آب، ها یک مغازه فعال در این صنف به طور ثابت روزانه هزینه: وی ادامه داد.نه دارای پروتئین یا سایر مواد غذایی دیگر
برق، گاز و مالیات را دارند که این مورد آخر کمر واحدهای صنفی را شکسته است در حالی که فروش ما کم شده اما مالیات 

واحد کار خود را  511همین امر سبب شده در طول مدت مدیریت بنده در این اتحادیه بیش از . را باید همچنان پرداخت کنیم
احمدی ....شوند اند اما فعالیت آنها به یک سال نکشیده و زود تعطیل می از آنها جایگزین شده تعطیل کنند البته یک سری

ها برای ما مشکل  عضو ما از وضعیت خوبی برخوردار نیستند، دستفروشان و شهرداری 311در حال حاضر دو هزار و : گفت

 .فروشی خواهیم بود از کاهش فعالین اغذیهاگر این وضعیت ادامه داشته باشد به زودی شاهد موجی . اند بزرگی شده

 
 :دبیرکل خانه پرستارفهرست کرده -*



 
 خروج ساالنه هزار پرستار ازکشور

 ابتالی برخی پرستاران به ایدز و هیپاتیت به دلیل ارائه خدمات به بیماران
 درصدی توهین و هتک حرمت به پرستاران 35آمار 

 : ادامه اعتصاب کامیونداران در اصفهان -*

 رانندگان تانکرهای قیرکش در اصفهان در اعتصاب هستند و هیچیک از رانندگان حاضر به زدن بار نشدند خرداد 00جمعه 

 :بانه  درفراخوان به اعتراض  -*

 

 خرداد مقابل فرمانداری بانە در اعتراض به قتل کولبران ُکرد۴۵فراخوان و بنر تجمع اعتراضی شنبە مورخ 

 

  :ل بیمه بیکاری نمی شوندافرادی که مشمو -*
 شدگان اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه-

 بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی -
 اتباع خارجی -
 مشمولین بیمه اجباری کارگران ساختمانی -
 شهری مشمولین بیمه اجباری رانندگان برون و درون -
 های دولتی مستخدمین پیمانی دستگاه -
 الیبافان به صورت انفرادی و بدون کارفرمامشمولین بیمه ق -
 بیمه خادمین مساجد - 
 بیمه کارگران باربر -
 های دولتی که از لحاظ استخدامی تابع مقررات خاص هستند افراد شاغل در موسسات و شرکت -
کار و خویشاوندان قانون کار اعضای شاغل در آن منحصر به صاحب  ۴۲۲های خانوادگی که به استناد ماده  شاغلین کارگاه -

 منادیان عدالت: /منبع(شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر)یک وی باشند  نسبی درجه

 :ادامه اعصاب در یکی از پایانه های مشهد  -*

 

 79خرداد11یازدهمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، مشهد 

 :فراخوان به تجمع مرغداران سراسر کشور -*
 

درصد زیر قیمت تمام  ٣۵در اعتراض به وضع موجود، نبود نهاده ها و ارزانی : آمده است اردوی کار تلگرامی کانال گزارش برپایه
شده مرغ، فراخوانی برای برپایی تجمع اعتراضی مرغداران سراسر کشور در برابر فرمانداری ها منتشر شده استو مرغداران 

  .عفای وزیر کشاورزی شده بودندهفته گذشته در تهران دست به تجمع زده و خواستار است



 تجمع مقابل درب فرمانداریها همه شهرها 

 صبح ۴۵روز شنبه ساعت : زمان

شاه: رمان داراندرک یون ام تراضامروزک  *- اع

 

 ... اعتصاب رانندگان تاکسی کرمانشاه در اعتراض به بیمه، گرانی لوازم یدکی و: خردادماه ۴۴جمعه

 :هر از اعتصاب کامیوندارانبیانیه حمایتی بازاریان مش -*

 
: بیانیه جمعی از کسبه و بازاریان مشهد و صنف تولید کنندگان درب و پنجره در حمایت از اعتصاب سراسری کامیون داران

 حمایت از کامیون داران را به عرصه های عملی خواهیم کشاند

 :غرب آباد اسالم رازی دانشگاه در اعتصاب -*

 
 79خرداد11 .آباد غرب در اعتراض به امکانات نامناسب انشجویان دانشگاه رازی اسالمیازدهمین روز اعتصاب د

 : اصفهان مبارکه پایانه در اعتصاب ادامه -*



 

 79خرداد11 .یازدهمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، پایانه مبارکه اصفهان

 : اعتصاب روز یازدهیمن ادامه در  -*

  

  .ن کامیون، سربندراعتصاب سراسری رانندگا
 

 :اعالم پشتیبانی از اعتصاب کامیونداران  -*

 
تهران ـ حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از اعتصاب کامیونداران وفراخوان  ۲۹خرداد  ۴۴جمعه 

 خرداد 09از روز شنبه به اعتصاب سراسری


