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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

 : یادداشت

 :و نتایج نسبی آناعتراضات کارگران گروه ملی فوالد اهواز 

هر چند این . طی ماههای اخیر هزینه سخت دستگیری و بازداشت کارگران را در پی داشت اهواز ، فوالد ملی گروه مبارزات پیگیرانه کارگران

مسئوالن  ، استمرار مبارزه همچنان از وجود تشل مستقل کارگران این واحد صنعتی بی بهره است ، ولی سرانجام ایستادگی و مقاومت کارگران

  .را وادار به پذیرش برخی از خواسته های انان کرد

در پی مبارزات و اعتراضات این کارگران که در روزهای اخیر منجر به دستگیری تعدادی از کارگران شده بود، مسئو الن این شر کت برخی 

 :از خواسته های این کارگران را به شرح زیر پذیرفتند 

 ت شرکت و اعالم بانک ملی بعنوان مالک شرکت گروه ملی صنعتی فوالد اهواز تعیین صد در صد مالکی -۱ 

 تعیین یک هیات مدیره متخصص فوالدی-۲

 میلیارد ریاد بودجه جهت تزریق مواد اولیه به خطوط تولید و دمیده شدن جریان دوباره حیات در این شرکت عظیم ۰۵۵اختصاص -۳ 

  .فقط یک ماه حقوق کارگران از شرکت که قول پیگیری و پرداخت آن یک ماه نیز صادر شده است پرداخت دو پایه حقوق و طلبکار ماندن-۴ 

، کارگران بازداشتی گروه ملی فوالد اهواز با تداوم مبارزات شجاعانه خود آخرین همکاران ۹۱خردادماه ۳۱روز پنج شنبه جدا ا زاین 

 .زندانیشان را آزاد کردند

تجمع چندین روزه خانواده ها و کارگران معترض گروه ملی فوالد اهواز، مقابل دادگاه و دادگستری، روز  برپایه گزارش منتشره، پس از

و پانزده دقیقه شب از زندان آزاد  ۱۱خرداد ماه نامه آزادی پنج نفر از آخرین کارگران زندانی گروه ملی صادر و ساعت ساعت  ۳۱پنجشنبه 

خرداد ماه در اعتراض به دستمزدها معوقه و عدم واریز حق  ۲جدید اعتصاب و تجمعات خود که از کارگران گروه ملی اهواز در دور . شدند

خرداد هفت نفر  ۱۱بطوریکه در . بیمه دست به اعتصاب و تجمع زده بودند، با یورش و حمله پلیس و باتوم و زندان و ضرب و شتم مواجه شدند

  بدنبال این. نفر بازداشت شدند  ۰۱خرداد ماه با یورش پلیس به تجمع شبانه آنان بیش از ۸۱از کارگران بصورت تلفنی احضار شدند و در شب 

گسترده و متحدانه کارگران گروه ملی فوالد اهواز و خانواده هایشان به خیابان ریختند و عرصه بر نهادهای ضدکارگری چنان   بازداشتها، موج

مجله روزشمار کارگری هفته، این موفقیت  .د و در روزهای بعد نیز تعدادی دیگر آزاد شدندنفر از آنان را آزاد کردن  ۴۱تنگ شد که بالفاصله

 .تبریک می گویدفوالد اهواز صنعتی ملی را به کارگران گروه 

 : تصویر و حاشیه های آن  چند

مناطق خرمشهر و آبادان، امروز همچون دیروز دوران بسیار  خاصهمردم جنوب ایران خوزستان : دیده می شود اینستکه  رآنچه در تصاویر زی

فراوانی ریزگردها در منطقه زندگی روزمره آنها را با  ، در عوضند االم برای تنفس هوای سفاقد آنان در اساس . ا سپری می کنندسختی ر

با اینکه تمام مردمان منطقه سالیان پُرشماری بر روی نفت و گاز راه می روند اما هیچ نصیبی از این همه نعم نمی . است ساختهدشواری روبرو 
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جوانانش بیکار و رنج و سختی را به جان می خرند و برای پیدا کردن کار به . نان از بیکاری مزمن و رو به افزایش رنج می برندبرند و همچ

 . و راه بجایی نمی برند زنند هر دری می

  
ر اهواز و مناطق در تمامی آن سامان خاصه د. می کشندمردمان این سامان همچون دیگر نقاط کشور، بار گرانی و تورم را نیز بر دوشبواقع 

حاشیه نشین آن ، سرکوب ملی نیز کماکان ادامه دارد و هراز گاهی اخبار بازداشت ، زندان و شکنجه و بخشا اعدام ، فعالین عرب در زندان 

هم  به این مجموعه باید مشکل آب شرب را. های رژیم ، از طریق شبکه های مجازی و گروهبندی های فعاالن عرب ، بازتاب پیدا می کند

 . اضافه کرد 

خود گویای مشکالت و مصائب مردمی ایست که سهم آنان از . پیدا کردوسیع تصاویر فوق که طی هفته در سطح شبکه های مجازی بازخورد 

 .گرد و خاک و گرانی است  -آب شور  -بیکاری : منابع عظیم نفت موجود در منطقه 

 رین از این آب استفاده کنی ؟  آب شور با بوِی لجن و تعفن ؟مسئول پایتخت نشین ؛ حاض: مردم فریاد بر می دارند

، آب آشامیدنی سهمیه بندی شده است و صف های شبانه و نهاد تمام منطقه جنوب رو به گرمی  ، هوای فراترازاین ، طی هفته ها و روزها اخیر

کماکان آب آشامیدنی به : مردم خود در یافته اند که؛ و این در حالیست در سطح شهرهای جنوب دهن باز نمود طوالنی برای دریافت آب شرب

 . کشورهای منطقه خلیج فارس، عراق و افغانستان پمپاژ می گردد

. طی هفته در پی سهمیه بندی آب آشامیدنی در آبادان و خرمشهر نیز اعتراضات و تجمعاتی در مقابل اداره آب و فاضالب آبادان صورت گرفت

 : سر می دادند  معترضان شعارهایی چندی را

 !آبادان قیامت میشه/ آب اگر قطع بشه

 کجایی؟ -کجایی/  فرماندار بی غیرت 

 . دروغ میگن آمریکاست/ دشمن ما همینجاست  

 !ه استبادان هنوز جنگ زدآ  ، هرچی میگن دروغه دروغه 

 .کربال -آبادان/ پالکاردهایی با عنوان آبادان آب ندارد

 آب شیرین برای چی؟ / وقتی شیر کاکائو هست

طی تظاهرات های  معترضین خواهیم ، نشین نمی  تآب شیرین حق ماست، آب شور، بوی لجن و تعفن حق مردم آبادان نیست و مسئولین پایتخ 

هم اکنون در لوله های آب منازل آب شور دریا جاری است حال  نکته گفتی اینکه  .کردند با خود حمل میشان ، این پالکادر ها را پی در پی 

 .آنکه مردم شهر آبادان و خرمشهر بابت مصرف آب هزینه ای باال متحمل می شوند

شهرها، پسماندها،  بهبود هوای کالن: رانی محیط زیست است که عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کردهمین سطح از وی

 .ها از جمله اولویت های حوزه محیط زیست کشور به شمار می رود که باید به آنها توجه ویژ ای داشته باشیم ریزگرد و احیای تاالب

آبی  درصد جمعیت کشور در معرض بی ۰۵ه در بخش های مختلف اعمال شده موجب شده تا امروز بیش از سیاست هایی ک: کالنتری تاکید کرد

چرا باید در شهرهایی که مشکل آب دارند صنایعی مستقر شوند که به . متر مکعب برسد ۰۵۵سرانه آب در سال جاری به زیر  قرار گرفته و 

 آب نیاز دارند؟

وعده راه اندازی منابع تامین آب در کوتاه مدت و یا مجانی کردن آب آشامیدنی سعی کرده اند تا این  مسئولین جمهوری اسالمی تاکنون با

دریافت آب . اعتراضات را خاموش کنند درحالی که تجربه نشان داده است که نه خواست و نه توان حل این معضل در کوتاه مدت را دارند

خرمشهر و  -باال، آنهم در گرمای سوزان شهرها و روستاهای جنوب و خاصه در دو شهر  آشامیدنی شور، بد بُو و آغشته به لجن با غلظت

می تواند در روزهای آتی به اعتراضات شدیدتر و گسترده تر مردم تشنه و جان به لب رسیده منجر گردد و در برابر نیروی ضد شورش   -آبادان

: بی معنی نیست که عیسی کالنتری ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت.دو سرکوب را برای رودررویی مردم به جان آمده به میدان کش

« .آبي سازگار شود کند تا کشور با کم هایي را دنبال مي آبي تشکیل شده است که سیاست کمیسیون جدیدي در دولت به نام کمیسیون مقاومت و کم» 

ی توان بدون داشتن یک سیاست روشن ، کارا و دخالت گر با حضور آیا م ، پرسش اساسی این استکه ؛ این سازگاری به چه معنی است ؟ 

  مردمان جامعه ، از سازگاری صحبت به میان آورد ؟ 



در شرایطی که هر صدای مخالفی را سرکوب می نمایند و هر خواست واقعی را با گلوله ، بازداشت و زندان و اعدام پاسخ می دهند ، می توان 

می دهد ، با مشکل کم آبی در  شید یا آن گونه که وزیر نیرو رضا اردکانیان به پرسش خبر نگاردولتی ایلنا پاسخ از سازگاری حرفی به میان ک

 سطح ساز و کار های وزارت خانه های ذینفع سازکاری ایجاد نمود؟

: آمده است  ۱۳۹۰خرداد ۲۲ریخ ایلنا،درتاخبرگزاری دولتی به گزارش : شاهکار این گفت و شنود را می توان در این خبر سایت ایلنا دید

آبی و برای جلوگیری از کاهش محصوالت  وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که باتوجه به مشکل کم رضا اردکانیان در گفت

که تشکیل شده است بله ، در کار گروه ملی : اند؟ گفت کشاورزی، آیا وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تمهیداتی اندیشیده

صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و کشور به همراه دو معاونت حفاظت محیط زیست و برنامه بودجه حضور دارند که   خانه نیرو، چهار وزارت

 .شان سازگاری با کم آبی است کار اصلی

خش کشاورزی کسر خواهد شد که در این بخش زمانی که اولویت ما تأمین آب شرب است و آب کم است طبیعتا از ب: وزیر نیرو خاطرنشان کرد

شود باغات حفظ و آب مورد نیازشان تأمین شود و در بخش زراعت نیز سعی خواهد شد با مالحضاتی که در مورد تأمین معیشت  ابتدا سعی می

ی که فراهم هست کم کم اصل امیدواری این است که با فضای همکار: وی تاکید کرد .کشاورزان است محدودیت به بخش زراعت منتقل شود

نماینده استان یزد در شورای )غالمعلی سفید این در حالیستکه همان خبرگزاری از قول  .سالی نداریم بلکه کم آبی است  بپذیریم که ما پدیده خشک

موضوعی که نمایندگان استان . دم این استان هر آن منتظر هستند که آب به طور کامل قطع شودکیفیت آب شرب روز به روز کاهش یافته و مر: می گوید ( عالی

تری مطرح شد و آنها از شرایط وخیم و نبود آب آشامیدنی در استان خود سخن گفتند و نسبت هجوم روستاییان به خاطر  سیستان و بلوچستان به شکل جدی

 . دندخشکسالی به حاشیه شهرهای استان هشدار دا

آبی  بحران آب در ایران، نابودی تاالبها و بی »: نوانبا ع شماره دوازده ، و این مهم در حالی استکه در مجله روز شمارکارگری هفته 

 : آوردیم  «هزار روستا۹

فرد که  محمد نعیم امینی. روستای سیستان و بلوچستان فاقد سیستم شبکه آب شرب است۳۵۵۵: نماینده ایرانشهر در مجلس گفت -*

 .شود روستا در بلوچستان با تانکر انجام می۱۲۵۵تأمین منابع آبی : چنین گفت کرد هم روز پنجشنبه با خبرگزاری ایسنا مصاحبه می

دلیل کمبود منابع؛ آب  به: ، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی رژیم در استان گلستان گفت۱۳۹۰خرداد ۹به گزارش ایرنا مورخ  -*

 .شود نفر با تانکر تأمین می۲۴۹هزار و ۴۴روستای این استان با جمعیت ۱۵۱آشامیدنی 

آبی را در پایان  آبی اصفهان به حدی رسیده که خطر بحران بی تنش کم: خبرگزاری تسنیم روز جمعه در گزارش مشروحی از جمله نوشت -*

 .تابستان برای اصفهان محتمل کرده است

مکعب آب به استان سمنان ارسال شود در  میلیون متر۲۵۵حداقل باید   :ه به بحران آب در سمنان گفتحسن بیگی  نماینده مجلس به اشار -*

 روز مردم به تهران یا استانهای مجاور مهاجرت کنند شود روزبه غیراین صورت خشکسالیها باعث می

 آب در آبادان سهمیه بندی شد  -*

با توجه به اینکه شوری رودخانه بهمنشیر به حد آب دریا رسیده و برداشت آب از این :اداره آبفای آبادان با صدور اطالعیه ای اعالم کرد

 .رودخانه متوقف شده و با توجه به افت فشار آب ، ناچار به سهمیه بندی آب برای شهروندان آبادان هستیم

زیستگاه پرندگان مهاجر و ماهیها در ایران است به  المللی و بزرگترین تاالب انزلی که از تاالبهای ثبت شده بین: رسانه ها خبر می دهند  -*

 .تاالب دیگر میهنمان در حال نابودی است۱۵مانند 

   

 نیست ، پس چیست؟  ، خشکی رودخانه ها و تاالب های کشور خشکسالی و ویرانی و بحران آبصف اگر این 

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

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

 . خواهم داد



 . می توایند مربوط گردید ال تلگرام و به آدرس فیس بوکم برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کان: توجه 

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

 7روزشمار کارگری هفته 

 

  :خلیل کریمی فعال کارگری در سنندج احضار شد  -*

 
 

بر اساس خبر رسیده به انحمن صنفی  . احضار شد .خلیل کریمی از فعالین کارگری سنندج به ستاد خبری  79خرداد25اریج جمعهدر ت
خرداد ستاد خبری سنندج خلیل کریمی را تلفنی  42دقیقه بعد از ظهر روز گذشته پنجشنبه  03و  1کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، ساعت 

اخبار مربوط به احضار خلیل کریمی به ستاد  .خرداد احضار نموده است 42قبل از ظهر امروز جمعه  11أس ساعت برای حضور در آن ستاد ر
 .خبری متعاقبا به اطالع عموم خواهد رسید

 :نشاند سیاه خاک به را خانوار هزار دو که ای  ه پروژ -*

 

و بدون مصوبه  ۵۷/۵ال شهریور از س ۵۳سازی آیینی خیابان  راه طرح پیاده: آمده است   ۵۷/۳۹/۷۹۳۱ در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
های این طرح هنوز به پایان نرسیده و  سال حاشیه ۶امروز پس از گذشت . شورای شهر تهران در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت

و  (شهری ترافیک و نقل و حمل عمران، کمیسیون رئیس) علیخانی محمدعلی به گفته.اهالی و کسبه به اجرای آن معترض هستند
  ای کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر، این پروژه به دستور شخصی خاص و کامال دستوری و بدون مطالعه کارشناسیدیگر اعض

رئیس کمیته نظارت )زاده  افشین حبیب. کند به مردم و اشتغال محله وارد می  به گفته علیخانی، این طرح آسیب جدی... . اجرا شده است
به گفته .نی که در آن زمان تصمیم به اجرای طرح گرفتند، امروز حاضر نیستند مسوولیت آن را به عهده بگیرندکسا: گوید نیز می( شورای شهر

 //۰نزدیک به . اند و مشکالت بسیار زیادی برای مردم ایجاد شده است این عضو شورای شهر، دو هزار خانوار تحت تاثیر این طرح قرار گرفته
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر هم از .نیز خرج پروژه شده است( رد تومان امروز معادل هزار میلیا)میلیارد تومان 

این پروژه با پیگیری : گوید دهد و در پاسخ به این سوال که این فرد کیست، می برای اجرای این پروژه خبر می" شخص خاصی"های  پیگیری
. های شهرداری بوده است ریم اما مقامش در حد رئیس یکی از سازمانخواهیم اسمش را بیاو نمی. یک شخص خاص اجرا شده است

اما شاهد هستیم . دانم چه رویکردی پشت اصرارهای این شخص وجود داشته و آیا ریشه در مسائل اقتصادی، سیاسی داشته یا خیر نمی
 .که این پروژه دو هزار خانوار را در آن منطقه به خاک سیاه نشانده است

 

در باره خلیل کریمی فعال کارگری شهر سنندج توسط ستاد خبری احضار و مورد بازجوئی قرار اطالعیه  -*
 :گرفت

خردا خلیل کریمی می  42خرداد توسط ستاد خبری شهر سنندج که امروز جمعه 42براساس احضار از طریق تماس تلفنی روز گذشته 
بعد از ظهر مورد  4بح خود را به ستاد خبری معرفی نمود و تا ساعت ص 11بایست به آنجا مراجعه کند، امروز این فعال کارگری ساعت 

طبق گزارش رسیده، بازجوئی ها از خلیل کریمی حول شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، کمپین علیه اعدام رامین  .بازجوئی قرار گرفت
از آنها به عنوان حق طبیعی و انسانی خود دفاع  خلیل کریمی ضمن پذیرفتن همه این فعالیتها، .حسین پناهی و مراسم نوروز بوده است

دم کرده و بعالوه بازجویان را به خاطر شرایط معیشتی غیر انسانی ای که حاکمیت بر مردم تحمیل نموده و با این حال فعالین و کارگران و مر
انجمن صنفی کارگران  .محاکمه کشیده استمعترض را احضار و بازجوئی و از این طریق برای ایجاد فضای رعب و وحشت تالش می کنند، به 

برق و فلزکار کرمانشاه ضمن دفاع قاطعانه از فعالیت های خلیل کریمی، احضار و بازجوئی خلیل کریمی را تالشی مذبوهانه جهت ایجاد رعب 
ار از شادی و علیه اعدام و و وحشت در بین کارگران و توده های مردم محرومی می داند که خواهان برخورداری از یک زندگی انسانی سرش

 25/3/1397انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه  تعقیب و احضار به نه .انسان کشی هستند

 :کلنگ زنی بدون مجوز/سرانجام گود برج میالد درانتظار ساختمان پالسکو -*

https://www.mehrnews.com/news/4321428 
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مالک پالسکو : سخنگوی شورای شهر تهران گفت  ،علی اعطا: آمده است   ۵۷/۳۹/۷۹۳۱ در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ،
در خصوص این که آیا شورای وی . . د نگرفته است و درصورت آغاز پروژه به زودی متوقف می شودمجوزهای الزم را برای احداث بنای جدی

بر : گفت  اطالع دارد که صبح امروز همزمان با عید سعید فطر، کلنگ ساختمان جدید پالسکو به زمین خواهد خورد یا خیر، به مهر  شهر
ز به پروانه ساخت دارد، بنابراین آغاز عملیات اجرایی بازسازی پالسکو نیز نیازمند ها، احداث هر بنایی نیا قانون شهرداری //۵اساس ماده 

این موضوع که هر چه زودتر باید : وی ادامه داد خواهد آغاز شود؟ پروانه ساخت است و فعالیت اجرایی ساختمانی که مجوز ندارد، چگونه می
در حال حاضر، دلیل . است، اما نه بر خالف قانون و بدون اخذ مجوزهای الزم این ساختمان تعیین تکلیف و کار احداث آن آغاز شود، درست

اگر مالک بخواهد دقیقا بر اساس طرح تفصیلی . نظری است که در خصوص مسائل کالبدی آن وجود دارد تأخیر در احداث این بنا، اختالف
اضر مالک بیش از آن که در طرح تفصیلی برای این زمین پیش تواند مجوزهایش را از شهرداری بگیرد، اما در حال ح ساخت و ساز کند، می

مطرح شود و بعد از  ۱این درخواست باید در کمسیون ماده . بینی شده، درخواست بارگذاری دارد تا به متراژ ساختمان قبلی نزدیک شود
از جمله میراث فرهنگی نیز نکاتی در این های دیگری  همچنین سازمان. بررسی در این کمیسیون در صورت موافقت پروانه ساخت صادر شود

 .رابطه دارد که باید آنها نیز مورد توجه قرار گیرد

 

 :تجمع جمعی از کارگران گروه ملی فوالد در مقابل دادگستری اهواز -*

 

ر زندانی جهت پیگیری کارگ /۵هایی از کارگران گروه ملی فوالد به همراه خانواده های  خرداد برای دومین روز متوالی جمع ۳۱روز جمعه 
 .آزادی همکارانشان در مقابل دادگستری سمت فلکه ساعت اهواز دست به تجمع زدند

 

 :فراخوان به تجمع بازنشستگان در برابر سازمان برنامه  -*

 
 

صبح مقابل ساختمان برنامه  13ساعت  79خرداد  47آموزش و پرورش  79تحصن و اعتراض کشوری بازنشستگان  به فراخوان
  .و بودجه

 

 :داود رضوی و لقمان ویسی  -با آقایان رضا شهابی استکهلم و گوتنبرگ  -دیدار ها در نروز  -*

    
 



 :آزادی تعدادی از کارگران بازداشتی در اهواز  -* 

 

زداشت گاه و با پیگیری کارگران به دنبال بازداشت کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز و برخوردهای خشونت آمیز در هنگام بازداشت و در با
اما ده کارگر دیگر به دلیل داشتن شاکی خصوصی در بازداشت . این واحد تولیدی، تعدادی از کارگران بازداشت شده با قرار وثیقه آزاد شدند

. ۰ -امیر حریزاوی . ۷ - سعید شابثی. ۳ -کریم سیاحی . ۵: اسامی ده کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فوالد به شرح زیر است  .مانده اند
. /۵ -علی طاهری . / -محمود خسرو شاهی . ۸ -محمد علی جماعتی . ۳ -جواد اسکندری . ۶ -عبدالرحمن ساکی . ۱ -محمد فالحی 

 سجاد حسین پور
 .نخواهند داشتکارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز اعالم کرده اند که تا آزادی تمامی کارگران زندانی دست از اعتراض و تالش بر

 
 :شد متوقف دوباره قوچان سازی دوچرخه تولیدی فعالیت -*

 

این کارخانه : سازی قوچان گفت علی آذری در حاشیه بازدید از کارخانه دوچرخه :خرداد آمده است 49درتاریخ ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
وی .به علت وجود برخی نقایص از قبیل استفاده از کارگران فاقد تخصص و عدم انعقاد قرارداد با این افراد، تا زمان رفع نقص تعطیل شده است

وی ....یاری از کارگران سابق این کارخانه ناراضی هستند و قرار نیست کارگران جدید هم به این تعداد افزوده شونداکنون تعداد بس هم: افزود
هم اکنون واحد مونتاژ نیز به صورت موقت تعطیل شد تا مدیرعامل کارخانه به تعهدات کتبی خود جامه عمل پوشانده و وضعیت قرارداد و : افزود

فعالیت خود را آغاز کرده بود، به دلیل مشکالت مالی و  ۵۷۳۶سازی قوچان که در سال  کارخانه دوچرخه.ایدحقوق کارگران را مشخص نم
 .تعطیل شد ۵۷/۱مدیریتی اسفند سال 

 :همچنان در بند هستند  اهواز فوالد ملی گروه کارگران  تعدادی از -*
اسامی برخی از . کارگران فراخوان تجمع جلوی دادگستری اهواز داده اند  :به گزارش کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است 

  :کارگران در بند
 محمد علی جماعتی۹  جواد اسکندری۹  عبدالرحمن ساکی۹  محمد فالحی۹  امیر حریزاوی۹ سعید شابثی۹  کریم سیاحی 
 سجاد حسین پور۹  علی طاهری۹  محمود خسرو شاهی 

@kanoonmodafean 
 

 :عتصاب غذای زنان درویش زندانی ا -*
 

گارد زندان قرچک و اعمال   درویش زندانی در پی تهاجم روز چهارشنبه زنان: به گزارش کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است 
 .غذا زدند_یافته، دست به اعتصاب خشونت سازمان

یه زنان درویش زندانی شورانده بود، روز چهارشنبه در اقدامی غافلگیرانه و به تر، زندانیان جرائم عمومی را عل قرچک که پیش گارد زندان
 .ی آرام کردن جو زندان، آنان را به صورت انفرادی به بندهای مختلف زندان انتقال و با باتوم و شوکر مورد ضرب و شتم قرار داده است بهانه

 .اند ارش کردههای زنان درویش حال برخی از این زنان را وخیم گز خانواده
شدت شکنجه شده بودند اما به وضعیت جسمی آنان رسیدگی  تر در هنگام دستگیری نیز به بر طبق گزارش ها زنان درویش زندانی پیش

 نشده است و از کمترین امکانات درمانی نیز محرومند

dafean@kanoonmo 

 :درگیری در زندان مرکزی سنندج -*
 

خرداد ماه، هنگامیکه چندین مامور به بند رامین حسین پناهی مراجعه کرده و  49شنبه شب " کمپین نجات رامین حسین پناهی"به گزارش 
درگیری شدیدی مابین ماموران و سایر  بعد از مشاجره با نامبرده سعی داشتند وی را از بند خارج کنند، دیگر زندانیان مداخله کرده ودر نتیجه

 .زندان روی داد
طبق آخرین خبرها، در درگیری میان زندانیان و ماموران زندان مرکزی سنندج، شماری زخمی شدند، به گفته یکی از زندانیان این زندان، در 

این نیروها حدود بیست نفر به شدت زخمی شده  جریان این درگیری مسئوالن زندان تقاضای نیروی کمکی و مسلح کرده بودند که بعد از ورود
 .خرداد ماه، ادامه داشته و هم اکنون حالت فوق العاده در زندان مرکزی سنندج اعالم شده است 49این درگیری تا صبح روز شنبه . اند

 :مذاب میلگرد با برخورد اثر بر آستارا صنعتی شهرک در کارگر یک مرگ -*
ر تشریح فرهاد شفقتی، مدیر کارگاه تولید میلگرد شهرک صنعتی آستارا د: خرداد آمده است 49ایلنا،درتاریخ خبرگزاری دولتی به گزارش 

رخ داد و کارگر متوفی که مسئول دفتر این واحد صنعتی ( خرداد ۳۳)شنبه  روز سه ۵۸این حادثه حدود ساعت : جزئیات این حادثه گفته است
 کارگر متوفی با حدود یک سال سابقه کار: وی افزود.بود، بنا به ضرورتی به بخش فنی کارگاه وارد شده و با میلگرد مذاب برخورد کرده است

 ....تحت پوشش بیمه بود و بالفاصله بعد از حادثه، توسط همکاران به بیمارستان شهید بهشتی آستارا منتقل شد

 :دکردن متوقف را ایران نفت پول پرداخت  هند بزرگ های بانک -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189446 

های بزرگ  های نفتی علیه ایران، بانک در پی اعالم آمریکا برای اعمال مجدد تحریم: خرداد آمده است  49به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 
مالی شرکت نفت هند،  شارما، مدیر امور تی به گزارش فارس، به نقل از رویترز، ای. هندی پرداخت پول نفت وارداتی از ایران را متوقف کردند

های هندی اعالم کرده است از ماه نوامبر به بعد پرداخت پول نفت وارداتی از ایران  اعالم کرد پس از آنکه یک بانک دولتی هندی به پاالیشگاه
ن بانک هند محسوب تری آی هند بزرگ بی بانک اس. کند، واردات نفت از ایران به هند از اواخر ماه آگوست کاهش خواهد یافت را متوقف می

از اواخر ماه : شارما تأکید کرد  .های نفتی علیه ایران اعالم شده است شده و دلیل این اقدام، اعالم دولت آمریکا مبنی بر اعمال دوباره تحریم
اگرچه . شودهای نفتی از ایران به مقصد هند کاهش خواهد یافت؛ مگر اینکه مکانیسم پرداخت جدیدی ایجاد  آگوست، بارگیری محموله

به دلیل مناقشه بر سر طرح توسعه میدان گازی فرزاد ب کاهش داد، اما ایران همچنان سومین  4319نو واردات نفت از ایران را در سال  دهلی
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هزار بشکه در روز به هند نفت صادر و  222طور متوسط  ایران به 4312-4319در سال مالی . شود کننده نفت هند محسوب می کشور تأمین
برای جبران کاهش واردات نفت از ایران، : تر گفته بود پیش شرکت نفت هند . درصد نفت مورد نیاز این کشور را تأمین کرده است 13معادل 

اچ آلمان  آی آی هند و ای بی های نفت هند از مسیر بانک اس حاضر پاالیشگاه حال در. سراغ دیگر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه خواهد رفت
ترین  شرکت پاالیشگاهی ریالینس هند نیز که دارنده بزرگ: اند منابع آگاه اعالم کرده. کنند پرداخت پول نفت ایران به یورو استفاده می برای

نفت روسیه است  شرکت نایارا انرژی که زیرنظر شرکت روس. مجموعه پاالیشگاهی جهان است، قصد دارد واردات نفت از ایران را متوقف کند
 .م کرده است واردات نفت از ایران را در ماه جاری کاهش خواهد دادنیز اعال

 :تجمع مردم خرمشهر در مقابل سازمان آب  -*

 تجمع مردم خرمشهر در اعتراض به شور بودن آب آشامیدنی مقابل سازمان آب

 :حقوقی فیش شدن پولی از معلمان انتقاد -*

 

های حقوقی، انتقاد معلمان را  ی فیش در روزهای گذشته، پولی شدِن مشاهده: خرداد آمده است 49درتاریخ ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
ی وزارتخانه، پول  مان و برای هربار ورود به سامانه هده اطالعات شخصیگویند عادالنه نیست برای مشا معلمان می. است  برنگیخته
ریالی به ازای هر بار ورود نموده  ///۵حقوقی در پورتال وزارت را منوط به اخذ وجه  ی فیش آموزش و پرورش در اقدامی جدید مشاهده.بپردازیم

های حقوقی  این اقدام اعتراض کرده و خواستار رایگان شدن فیشدر روزهای گذشته، معلمان با ایجاد کمپینی در فضای مجازی به .است
 .اند شده

 :تجمع اعتراضی مردم ایرانشهر در اعتراض به تجاوز گروهی به زنان -*
 

به زنان مقابل فرمانداری این شهر " تجاوز گروهی"جمعی از مردم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به انتشار گزارش 
 .کردند تجمع

برخی گزارشات حاکی . معترضان روی کاغذ شعارهایی نوشته و خواستار معرفی و مجازات عامالن این تجاوز و ناامنی ها در ایرانشهر شدند
د امام جمعه ایرانشهر در نماز عی. از آن است که نیروهای امنیتی رژیم با یورش به تجمع کنندگان، چند تن از معترضان را بازداشت کرده اند

ترین واکنش، رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان این آمار را تکذیب کرده و  زن در این شهر خبر داد اما در تازه ۰۵فطر از تجاوز گروهی به 
 .گفته باید درباره ادعای تجاوز تحقیق شود

 

 :نه به تجاوز اعتراض  -*

 

 
 .، نشانه اعتراض نه به تجاوز در درون کشور است  گرفته ایرانشهر راهپیمائی خیابانی دختران در دفاع از دختران مورد تجاوز قرار

  

 :مهاجرت کارگران افغان ساکن ایران به کشورهای دیگر-*
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189444 

با توجه به افزایش نرخ ارز، در : رئیس میز افغانستان در سازمان توسعه تجارت گفت: خرداد آمده است  49به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 
جای آمدن به ایران، به کشورهای اروپایی،  های ساکن ایران هستیم و این افراد به صورت غیرقانونی به موارد متعددی شاهد مهاجرت افغان

های گذشته و به دنبال  در ماه: وگو با ایسنا اظهار کرد قصاب در گفت وانمردمحمدمهدی ج.کنند ترکیه یا کشورهای عربی برای کار مهاجرت می
توانند برای خانواده  ها جذابیت ندارد؛ چراکه پولی که آنها می افزایش نرخ ارز، شرایطی پیش آمده که اشتغال در ایران مانند سابق برای افغان

اگرچه افزایش نرخ ارز برای کاالهایی که تولید آنها از ابتدا تا : او گفت.ته استخود در افغانستان بفرستند، در مقایسه با گذشته کاهش یاف
کند، اما جنبه دیگر شرایط این است که  زایی می گیرد ارزآوری داشته و به نفع صادرات محسوب شده و اشتغال انتها در ایران صورت می

 .روند قانونی یا غیرقانونی به کشورهای مختلف ازجمله کشورهای اروپایی می طور نیروهای کار افغان برای ادامه کار به مهاجرت پرداخته و به
 

 :تجمع اعتراضی یکپارچه دانشجویان  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/633994-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C


 

 
بطوری که . اند تجمع اعتراضی دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حمایت از دانشجویانی که با احکام سنگین قضایی مواجه شده

در صحن دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تجمع کرده و با در دست گرفتن پالکاردهایی از اساتید  دانشجویان با لغو امتحانات و تجمع
راد در دانشکده حضور داشتند، خواستار شکست سکوت اساتید در برابر فجایع  علوم اجتماعی که برای مراسم تشییع محمدامین قانعی

 «اساتید علوم اجتماعی سکوت نکنید» خواست دانشجویان این استکه  .امنیتی دانشگاه شدند

 :روستاهای ریگان کرمان در محاصره شن های روان هستند -*

 

تاکنون مسئو الن راه حلی .روستای این شهرستان درمحاصره شن های روان قرار دارند034درصد از  23: فرماندار شهرستان ریگان به ادعای 
 ارائه نکرده اند

 
 :ترین کارخانه تولید نِی آشامیدنی کشور تعطیل شد بزرگ -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189391 
 

 اختیار در راحتی به است داخلی که ای اولیه مواد چرا اینکه از گالیه با تولیدکننده یک: خرداد آمده است  49به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 
 به اشاره با تسنیم، با وگو گفت در معصومی محمد .ایم شده تعطیلی به مجبور اولیه مواد نبود دلیل به :گفت گیرد، نمی قرار نندگانتولیدک
 نی تولیدکننده واحد ترین بزرگ عنوان به تولیدی واحد این :كرد اظهار داریم، کشور در آشامیدنی نی تولید در ای ساله43 سابقه اینکه

 اسم اعالم از که وی .است شده تعطیلی به مجبور اولیه مواد نبود دلیل به پیش روز دو از که داشت انسانی نیروی 93 دحدو آشامیدنی
 اسپانیا، کشورهای به را محصوالتش که افتاده اتفاق حالی در تولیدی واحد این تعطیلی اینکه بیان با داشت، ابا دالیلی بر بنا خود کارخانه

 پتروشیمی مواد تن چهار آنها تولید برای که است آشامیدنی نی عدد میلیون 14 ما روزانه تولید میزان :افزود کرد، می درصا ترکمنستان و عراق
 .کنیم تهیه را خود نیاز مورد اولیه مواد راحتی به نتوانیم تا شده عاملی پالستیکی مواد قیمت نوسانات اخیر های ماه در متأسفانه .نیازمندیم

 ناظران واقعا دانم نمی :گفت گیرد، نمی قرار تولیدکنندگان اختیار در راحتی به است داخلی که ای اولیه مواد چرا اینکه از گالیه با هتولیدکنند این
 پتروشیمی مواد سهمیه درخصوص وی .ندارند بورس یا بازار از را خود نیاز مورد اولیه مواد خرید امکان تولیدکنندگان که کنند می کار چه بازار

 تغییر سال 23 این در میزان این که است سال در اولیه مواد تن 93 حدود 92 سال از ما سهمیه :کرد تصریح تولید، واحدهای به صنعت وزارت
 های قیمت برابر چندین را داخلی اولیه مواد باید تولیدکننده چرا اینکه اعالم با معصومی .ماست فعالیت روز چهار جوابگوی فقط و نکرده

 متأسفانه اما شد می پیدا بازار در سختی به باال بسیار های قیمت با هم آن اولیه مواد پیش هفته چند تا :كرد اظهار کند، خریداری مللیال بین
 . ایم شده تعطیلی به مجبور و بخریم توانیم نمی خود فعالیت ادامه برای بازار در اولیه مواد اصال گذشته روز چند از

 
 کارگر جیب از آید می پیش مالی کسری هرجا/جمهور رییس نامه ابطال برای قزوین کارگر خانه درخواست -*

 :شود می پرداخت
( ز)اجرایی شدن بند : گفت( دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین)عیدعلی کریمی : خرداد آمده است 49درتاریخ ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 

ماه ۷ درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی به نام بیمه تکمیلی. برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی چیزی جز خانه سیاهی ندارد
ها  ها بدهکار است و بیمارستان تامین اجتماعی به بیمارستان: وی ادامه داد.است که بیمه کارگران و بازنشستگان را پرداخت نکرده است

شود و خود دولت اعالم کرده است که یک میلیارد  حقوق بازنشستگان با تاخیر پرداخت می. پذیرند های تامین اجتماعی را نمی دفترچه
کند؟کریمی با اشاره  اجتماعی چه مصیبتی بر سر کارگر و بازنشسته آوار می با این تفاسیر کسر یک سوم بودجه تامین. کسری بودجه دارد

های  شود، تمامی بدهی ارگر کسر میوزارت بهداشت با پولی که از ک: گفت( ز)به موضوع درمان در تامین اجتماعی پس از اجرایی شدن بند 
در نتیجه درمانی در . های تامین اجتماعی را پرداخت خواهد کرد در نهایت بدهی. کند بیمارستان خصوصی و دولتی را پرداخت می

ه است، حقوق در حال حاضر با اینکه هنوز این بند به اجرا درنیامد: وی ادامه داد.های تامین اجتماعی اتفاق نخواهد افتاد بیمارستان
 ....شود که هرجا کسری مالی به وجود آمد از جیب کارگر پرداخت شود نمی. شود بازنشستگان با یک هفته تاخیر پرداخت می

 :به زمین خورد  کلنگ احداث ساختمان پالسکو  مستضعفان؛ بنیاد رئیس حضور با -*
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189391 

 
 به مستضعفان بنیاد رئیس کیا سعیدی محمد حضور با پالسکو ساختمان احداث کلنگ: خرداد آمده است  49به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 

 جدید ساختمان احداث کلنگ پالسکو کسبه از جمعی و مستضعفان بنیاد رئیس کیا سعیدی محمد حضور با مهر، گزارش به .خورد زمین
 تهران استاندار از ویژه صورت به من :گفت پالسکو ساختمان احداث برای شده طی روند به اشاره ضمن کیا سعیدی .خورد زمین به پالسکو

 به و ساخته پالسکو برج شود می ابالغ ننفعا ذی تمام به استانداری سوی از زودی به که گرفته صورت توافق با و کنم می تشکر مقیمی جناب
 بازسازی کنند، می کسب که مجوزهایی و خودشان هزینه با و کسبه خود توسط شمالی طبقه پنج ساختمان .شود می داده تحویل نفعان ذی

 پس» :گفت و داد حتوضی پالسکو جدید سازه درباره ساختمان این کسبه جمع در پالسکو ساختمان احداث پروژه مسئول رحیمی .شد خواهد
 با پالسکو برج شمالی ضلع طبقه پنج ساختمان شد قرار و گرفت صورت توافق پالسکو نفعان ذی همه بین پیش، روز سه فراوان وقوس کش از

 در پارکینگ کاربری با منفی طبقه پنج و طبقه ۵۱ در ساختمانی مستضعفان بنیاد و شود واگذار ساکن کسبه به مستضعفان بنیاد شرایط

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/633475-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/633475-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 احداث برای نهاد این تالش از مستضعفان بنیاد ریاست زحمات از تشکر ضمن پالسکو کسبه نماینده .کند احداث سابق برج محل
 . کرد تشکر حق ذی کسبه به آن واگذاری و پالسکو برج تر سریع هرچه

 
 :کردند تجمع بروجرد شهرداری کارگران -*

 

کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به معوقات مزدی خود برای چندمین بار :خرداد آمده است  49ایلنا،درتاریخ اری دولتی خبرگزبه گزارش 
در این تجمع که از ساعت هشت صبح مقابل ساختمان شهرداری بروجرد برگزار شده است، صدها نفر از .دست به تجمع اعتراضی زدند

ای برای پرداختِ  تا این لحظه شهرداری هیچ برنامه: گویند کارگران شهرداری بروجرد می... .اشتندکارگران خدماتی و فضای سبز شرکت د
های خرید به آنها  حداقل بخشی از پرداخت مطالباتمان را نداشته و از مدتها قبل برای جبران بخشی از طلب مالی خود به کارگران، بن کارت

کارگر و کارمند شاغل   //۳بنا بر ادعای کارگران، در شهرداری بروجرد بیش از یکهزار و ....ستداده اما این موضوع مورد رضایت کارگران نی
 .کنند هستند که گاها حقوقشان را با تاخیر دریافت می

 :در واکنش به احکام صادره علیه دانشجویان -*
 

و و آشتی ملی می شود، سنگین ترین احکام و تبعیض درست در زمانی که به ظاهر صحبت از وحدت در مقابِل بیگانه و لزوم رسیدن به گفتگ
چنین وضعیتِ سراپا متناقضی، حتی اگر به خشم هاِی فروخورده بیشتر دامن نزند نشان . آمیزترین رفتار در قباِل دانشجویان صورت می گیرد

حکاِم ناعادالنه اخیر با اتهاماتی واهی را اتحادیه انجمن های علمی علوم اجتماعی صدور ا. از عدم وجود حداقل مدارا با دانشجویان دارد
« علم»به باور ما، گفتار . محکوم می کند و آن را چیزی جز تالشی نافرجام جهِت خاموش کردِن صداِی معترضانه ی دانشگاه نمی داند

بر ماست که اکنون . می شودانتقادی اجتماعی جز از مجراِی آزادی اعتراض به رویه های ناعادالنه و تبعیض آمیز در سطح جامعه ممکن ن
 .بیش از همیشه بر ضرورت آزادی این مجراها برای دستیابی به علم اجتماعی منتقد، تاکید کنیم

 های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور اتحادیه انجمن
 ۵۷/۳خرداد  ۳۳

 ارک موقت قراردادهای برای ساله سه سقف تعیین نامه آیین در تشکیک :گو با ایلنا و علی خدایی در گفت -*
 :نامه آیین یک اجرای در ساله 82 تعلل/نیست درستی
ساله برای قراردادهای  نامه تعیین سقف سه در ابتدای خرداد امسال، آیین: خرداد آمده است  49ایلنا،درتاریخ خبرگزاری دولتی به گزارش 

سپس از شورای عالی کار . ی کار قرار گرفتقانون کار مورد توافق شرکای اجتماعی در شورای عال" 9تبصره یک ماده "موقت جهت اجرای 
هایی از سوی  با این حال، جسته گریخته صحبت.خارج شد و در اختیار وزیر کار قرار گرفت تا برای ابالغ نهایی به هیئت دولت ارسال شود

ماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و ن)ها  برای مثال، اصغر آهنی. نامه است شود که مبین نارضایتی آنها از این آیین کارفرمایان منتشر می
ساله برای تمامی قراردادهای کار انتقاد کرده و پیشنهاد  چندی پیش، از تعیین سقف زمانی سه( عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان

از اینکه آیا دکتر : نامه اظهار داشت خدایی درباره آخرین وضعیت آیین...های کاری را ارایه داد تعیین سقف زمانی متغیر را براساس نوع پروژه
خاطر  ممکن است به. ربیعی تاکنون آن را امضا کرده یا به هیئت دولت فرستاده یا خیر، مطلع نیستم و فعال هم قصد قضاوتی درباره آن را ندارم

امیدوارم در اولین . آن به تاخیر افتاده باشداند، امضا و ابالغ  داشته( ILO)المللی کار  سفری که دکتر ربیعی برای حضور در اجالس سازمان بین
. نامه مورد بحث پیگیری شود بندی از پیش صورت گرفته، باید در اوایل تیرماه برگزار شود، وضعیت آیین جلسه شورای عالی کار، که طبق زمان

البته نباید فراموش کرد این : وی تصریح کرد. شومنامه ب وضعیت این آییناعتقاد من، هنوز آنقدر زمان نگذشته که بخواهم نگران  با این حال، به
 .سال است 42تعلل، نه یک تعلل چند روزه یا چندماهه بلکه تعللی به درازای 

 : محمد ثالث را آزاد کنید او بیگناه است  -*

 
تم خر هم اکنون  ثالث محمدخانواده  یست و هش درمقابل زندان رجایی شهر دست به تحصن زده اند و از همه مردم خواسته اند به یاری ب

 !اعدام محمد ثالث را متوقف کنید  .خانواده ثالث، که در یک قدمی مرگ است را تنها نگذاریم .ایشان بشتابند

 :مد ثالث را سحرگاه اعدام کردند با بیرحمی و قشاوت جمهوری اسالمی ،مح -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/634046-%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-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%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-9/634068-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/634068-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB


 

چون . اگر قرار است مرا به خاطر دفاع از یک بیگناه دستگیر کنید ، لطفا اقدام کنید : نویسدوکیلش خانم زینت طاهری به دادستان تهران می 
 .من نمی توانم شرافتم را بفروشم 

 :محمد ثالث بازداشت شد مدافع زینت طاهری وکیل  -*

 

کانال تلگرامی منتسب به این وکیل . ز اعدام محمد ثالث، وکیل مدافع او زینب طاهری را با وقاحت تمام بازداشت کردندیک روز پس ا
به اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و نشر ( خرداد /۳شنبه  سه)دادگستری با انتشار این خبر نوشته است که او ظهر امروز 

  .رهنگ و رسانه بازداشت شده استای فاکاذیب توسط شعبه دوم دادسر
گناهی محمد  زمانه، در خبر بازداشت زینب طاهری همچنین آمده است که او روز گذشته گفته قصد دارد امروز اسناد بیسایت به گزارش 

رهای وارده بر شخص ست که خانم طاهری ساعاتی پس از انتشار این وعده، اعالم کرد که به دلیل فشا این در حالی. ثالث را منتشر کند
منبع او و خانواده آقای ثالث و با توجه به اینکه او دیگر در قید حیات نیست این اسناد را منتشر نخواهد کرد اما تاکید کرد که معلوم نیست 

و آمده است که در بخش دیگری از خبر منتشر شده درباره بازداشت زینب طاهری در کانال تلگرامی ا .ی هم این اسناد را منتشر نکنددیگر
 «.عدالتی ساکت نخواهد ماند و اعتصاب غذا خواهد کرد در برابر این بی»این وکیل دادگستری به ماموران گفته 

 

 ایم نداشته آب واردات /کنیم سازگار آبی کم با را خود باید:وگو با ایلنا وزیر نیرو در گفت -*
آبی و برای  در پاسخ به این سوال که باتوجه به مشکل کم رضا اردکانیان: خرداد آمده است  42ایلنا،درتاریخ خبرگزاری دولتی به گزارش 

بله، در کار گروه : اند؟ گفت ری از کاهش محصوالت کشاورزی، آیا وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تمهیداتی اندیشیدهجلوگی
صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و کشور به همراه دو معاونت حفاظت محیط زیست و   خانه نیرو، ملی که تشکیل شده است چهار وزارت

باید با  سالی یک پدیده موقتی است و خشک: اردکانیان تشریح کرد...شان سازگاری با کم آبی است ارند که کار اصلیبرنامه بودجه حضور د
در بحث کم آبی باید بپذیریم که ما : وی ادامه داد.آن مقابله کرد اما کم آبی یک پدیده مستمر است که باید با آن زندگی کرد و سازگار بود

اردکانیان در پاسخ به .و روش آبیاری را تغییر دهیم  ما باید نوع کشت را عوض کنیم  حصوالت پر آب بر داشته باشیم،نباید در برخی از مناطق م
 .ایم تا این لحظه واردات آب نداشته: ایم؟ گفت سوالی مبنی بر این که آیا امسال واردات آب داشته

 :تجمع مردم خرمشهر به وضع وخیم آب آشامیدنی -*

تامین  دولت  فوری ظیفهو .مردم شهر خرمشهر در اعتراض به شوربودن آب آشامیدنى در مقابل سازمان آب و برق اين شهرتجمع جمعی از 
 آب اشامیدنی است 

 : دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تجمع اعتراضی برپا داشتند  -*

 
  . سنگین قضایی صادر شده علیه دانشجویانتجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به احکام 

 :خورد کلید امضا ۰۵ با ربیعی استیضاح-*
ی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورا)حسین مقصودی : خرداد آمده است  42ایلنا،درتاریخ خبرگزاری دولتی به گزارش 

رئیسه  امضا تقدیم هیئت /۱این طرح با : خبر داد و گفت( وزیر تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی)از کلید خوردن استیضاح علی ربیعی ( اسالمی
شغلی کارگران، مشکالت بیمه روستائیان   های اعالمی، امنیت عدم توجه به برنامه: وی درباره محورهای این طرح ادامه داد.شود مجلس می

های وابسته، مشکالت شستا، عدم توجه به استفاده از  گزاران، مشکالت سازمان تامین اجتماعی و شرکت و قالیبافان، عدم تعامل با بیمه
های اقتصادی  های کالن کشور و برنامه انداز شفاف و عملی برای کارگر و کارفرما، عدم توجه به سیاست و چشم مدیران جوان، عدم برنامه

 .کشور ازجمله محورهای این طرح استیضاح است

 :تجمع امروز بازنشستگان ما دیگر سکوت نمیکنم -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/634435-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/634435-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/634481-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF


 

 ر مینالیم و هم از فرق بیزاریم ما هم از فق. معیشت منزلت حق مسلم ماست" وزیر بی لیاقت استعفا استعفا"

 :نشست و دیدار در شهر هامبورگ  -*

 

 

  .گفتگوی مسئولین سندیکای وردی آلمان با نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد ونماینده معلمان مریوان درهامبورگ
@vahedsyndica 

  :دو تن از زنان بازداشت شدند -*

 

ین امروز دو زن در ایران دستگیر شدند نسرین ستوده و لیال میر غفاری، یکی وکیل دختران خیابان انقالب و یکی دیگر دختر خیابان انقالب، ا
 آخرین زورهای حکومت است مگر نه؟

 تجمع خدمت پایان پاداش نشدنِ  پرداخت به اعتراض در پرورش و آموزش وزارت مقابل فرهنگی بازنشستگان -*
  :کردند

  

اند، هنوز پاداش پایان خدمت خود  معلمانی که سال گذشته بازنشسته شده:  خرداد آمده است  42نا،درتاریخ ایلخبرگزاری دولتی به گزارش 
کنندگان، تامین  خواسته تجمع.جمعی از این معلمان، در اعتراض به این تاخیر، مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. اند را دریافت نکرده

حاضران در تجمع با امضای طوماری از وزارت آموزش و پرورش .ترین زمان ممکن است ن خدمت در کوتاهمنابع مالی و پرداخت پاداش پایا
یکی از حاضران در تجمع .ارزش نشده، پرداخت نماید درخواست کردند که باتوجه به پایین آمدن ارزش پول، معوقات آنها را تا بیش از این کم

توانستم یک سقف برای  شد، می ام؛ اگر همان زمان پاداش پایان خدمت من پرداخت می هبیش از نه ماه است که بازنشسته شد: گوید می
گذاری  توان با این پول سرمایه ارزش شدن پول، قدرت خریِد پاداش من بسیار پایین آمده و نمی ام فراهم کنم، اما حاال با این گرانی و کم خانواده

پیش از این نیز بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت معوقات مزدی تجمع کردیم اما صدای ما  :گویند این بازنشستگان می.دار شوم کنم یا خانه
 .های ما توجه کنند را نشنیدند، امیدواریم این بار مسئوالن به خواسته

 : ماه حقوق طلبکارند 4کارگران کارخانه چوکا  -*

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-9/634477-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/634477-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA


 
  79خرداد28 .ه حقوق معوقهاعتصاب کارگران کارخانه چوکا رضوانشهر در اعتراض به چهارما

 
 :ادامه تجمع بازنشستگان در برابر سازمان برنامه  -*

پاداش ما چه شده، نوبخت بیا  بخاطر پاداشهای پرداخت نشدهخرداد ،  /۳در تاریخ  تجمع معلمان بازنشسته مقابل برنامه و بودجه  در ادامه 
 جواب بده

 :تجمع در برابر نمایندگی خودرو رنو در اهواز -*

 

  .صورت گرفت تجمع خریداران خودروی رنو در اعتراض به فسخ یک طرفه قرارداد از سوی نمایندگی این خودرو، در مقابل نمایندگی اهواز

 :کردند تجمع دوباره عدالت سهام های تعاونی ارکنانک -*

  

صبح امروز گروهی از نمایندگان کارکنان تعاونی سهام عدالت کشور با حضور :  خرداد آمده است  42ایلنا،درتاریخ خبرگزاری دولتی به گزارش 
این گروه از کارگران که از نقاط مختلف .چندمین بار خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدندمقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی برای 

های تعاونی  سال فعالیت در دفاتر شرکت ۵۵پس از : گویند اند، می کشور برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود عازم تهران شده
مان، در وضعیت  ماه از مطالبات مزدی/۷حال به دلیل پرداخت نشدن حدودا مشخص نیست در عین   مان سهام عدالت، هنوز وضعیت شغلی

های مجلس شورای اسالمی، وزارت  به گفته معترضان، پیش از این نیز کارکنان دفاتر سهام عدالت مقابل ساختمان....بد معیشتی قرار داریم
همچنین به  .اند ئوالن مربوطه وعده پیگیری مطالباتشان را دادهسازی تجمع کرده بودند که در همه این تجمعات مس اقتصاد و سازمان خصوصی

تهران در حوالی جاده   شود، سال گذشته تعدادی از همکارانمان حین بازگشت از یکی از این اجتماعات صنفی در نقل از این کارگران گفته می
ودرو که یکی از انها راننده خودرو حامل کارکنان دفاتر سهام شدت تصادف به حدی بود که دو راننده خ. اراک بر اثر سانحه تصادف مجروح شدند

 .عدالت بود، درجا کشته شدند

 :تجمع کفاشان در تهران  -*

دو ورود بیرویه کفش طی سال های اخیر از چین ، رونق این صنعت داخلی را کاهش داد و آنرا به ورشکستگی کشاند ، در همین رابطه 
نیروی تولید کننده  کسبه کفاشان در باغ سپهساالر میدان بهارستان در اعتراض به کسادی بازار و بیکاری خرداد تجمع بازاریان و 42شنبه 

 .کفش  داخلی ، تجمع اعراضی را پیش بردند

 : تجمع بازنشستگان در برابر سازمان برنامه  -*

 
صبح گرد هم می  13بودجه و در اعتراض به نوبخت ساعت  برای فردا اعالم تجمع کردند آنها اینبار مقابل سازمان برنامه و ۶/بازنشستگان 

 ضلع شمال غربی میدان بهارستان: آدرس .آیند

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/634442-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 :تاکسی رانان در هرسین کرمانشاه به پای اعتراض رفتند -*

 
 79خرداد29 .اعتصاب رانندگان تاکسی شهر هرسین کرمانشاه در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه تاکسی

 : زاعتصاب کارگران پارس در تاکستان ادامه سومین رو -*

 
 
 ماه حقوق ادامه یافت۰خرداد ، در اعتراض به عدم دریافت  47سومین روز اعتصاب کارگران پارس میل لنگ تاکستان در تاریخ  
 

 : دومین روز ادامه تجمع بازنشستگان  -*

 
صورت  در اعتراض به به تعویق افتادن پاداش:مان برنامه و بودجه دومین روز تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل سار ، 79 خرداد 47 تاریخ در

 . گرفت 

 :تجمع اعتراضی کارگران شرکت مینا در مشهد -*
 

 
 .صورت گرفتپنج ماه حقوق معوقه اعتصاب کارگران شرکت مپنا بویلر در نیروگاه فردوسی مشهد در اعتراض به، 79خرداد  47در تاریخ 

  
 :ه ملی صنعتی فوالد اهواز برای تحصن در اعتراض به عدم آزادی همکاران در بندشانفراخوان کارگران گرو -*

 

  
محمد  - نفر از این کارگران به نامهای کریم سیاحی 9روز از دستگیری گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز و عدم آزادی  7باگذشت 

جماعتی و سجاد حسین پور، کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی فراخوان تحصنی  محمد علی - جواد اسکندری. عبدالرحمن ساکی  - فالحی



قابل توجه تمامی پرسنل فهیم و زحمتکش »  :در این فراخوان آمده است. را جهت حمایت از همکاران بازداشتی خود و آزادی آنها داده اند
 .ن را ابتدا به یکدیگر و بعد به همه عوام و خواص جامعه ثابت کردندشرکت گروه ملی صنعتی فوالد اهواز که اخوت و برادری و در کنار هم بود

همکاران بزرگوار و گرامی از مدیران بخشها و تمامی سرپرستان قسمتها و مهندسین و تکنسین ها و کارگران تمامی قسمتهای کارخانه ، در 
ف مسئولین قضایی در مورد وضعیت و زمان آزادی برادرانمان اعتراض به عدم تعیین تکلیف همکاران در بندمان و عدم پاسخگویی واضح و شفا

راس ساعت  ۵۷/۳خرداد  /۷و همچنین سکوت مشکوک و عدم پیگیری مسئولین ارشد استانی به وضعیت این عزیزان فردا چهارشنبه مورخ 
رت آیت هللا موسوی جزایری دامت صبح تا روشن شدن وضعیت عزیزانمان همه با هم در بیت نماینده ولی فقیه در استان خوزستان حض /

 .برکاته ،دست به تحصن خواهیم زد
 «  حضور همه همکاران و تمام کسانی که نسبت به آینده شرکت و همکاران کوچکترین احساس مسئولیتی میکنند الزم و ضروری می باشد

  79خرداد29

 : ادامه تجمع کارگران ایران چوکا  -*

 
 .کارگران ایران چوکا، دومین روز از تجمع خود را با دریافت بخشی از معوقات مزدی به پایان بردند( ماهخرداد  /۳)در پایان روز گذشته 

 

 :کارگران سندکای شرکت واحد تهران و حومه تجمع کردند  -*
 
 :مقابل شهرداری وشورای شهر تهران با شعار ۷و۳شرکت واحد عضو پروژه مسکن سپیدار رانندگانتجمع خرداد  47در تاریخ  

 بیزارند دزدیها از۹   بیدارند کارگران
 

 : ادامه اعتراض دانشجویان دانشگده ی علوم اجتماعی -*

  
 

 1079خرداد 47نشجویان، ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به احکام قضایی دا سومین روز اعتراض و تجمع دانشجویان دانشکده
 

 :قلم داروی خارجی در کشور ۰۵کمبود  -*
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189617 

بازار را  طور مرتب سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در حوزه دارو سه سازمان به: آمده است  ۵۷/۳خرداد /۳ به نوشته روزنامه شرق
مورد داروی  ۱۳درباره داروهای ژنریک و برند ژنریک کمبودی وجود ندارد، اما : دهند، ادامه داد طور هفتگی گزارش می کنند و به پایش و رصد می

آنها تولید  داروی خارجی کم داریم که اکثر ۱۳قلم داروی موجود در بازار تنها  //۳یعنی از دوهزارو . خارجی وارداتی دچار کمبود شده است
ولید داخلی ژنریک دارند، به جز برخی استثنائات خاص نباید طبق مصوبه مجلس واضح است درباره داروهایی که ت... .مشابه داخلی دارند

  .البته وضعیت داروهای خارجی که تولید داخل ندارند و انحصاری هستند، متفاوت است. گونه وارداتی انجام شود هیچ
م به مصرف داروی خارجی با اولین مشکل تمایل تعدادی از مرد: حریرچی با بیان اینکه در حوزه دارو شاهد دو مشکل عمده هستیم، افزود

مشکل دوم درباره نحوه تجویز داروی خارجی و ترجیح داروی  ... .تأثیربودن داروی داخلی است تصور اشتباه بهتربودن داروی خارجی و کم
درصدی قیمت 7حریرچی در پاسخ به سؤالی درباره افزایش . هاست تر در داروخانه خارجی در برخی پزشکان و همین مشکل با ابعاد وسیع

البته این موضوع برای همه  .کند صد افزایش قیمت پیدا میدر7باید توجه کرد که سبد دارویی کشور به طور متوسط : دارو در سال جاری گفت
کنند و برخی اقالم دارویی هم افزایش قیمت  درصد افزایش پیدا می 7داروها نیست بلکه برخی داروها دچار کاهش قیمت شده، برخی زیر 

  .درصد خواهند داشت 7باالی 
 

تجاوز به زن تجاوز  !به کمپین حمایت از زنان قربانی تجاوز جنسی در ایرانشهر بپیوندید: اطالعیه انقالب زنانه -*
  .به انسانیت است

 
زن در این  ۰۵خبر داد که به تجاوز جنسی به " فرزند فردی صاحب قدرت و پول"نشهر، از دستگیری ، امام جمعه ایرا79خرداد  42روز جمعه 

همین خبر باعث شد که جمعی از مردم در اعتراض به ناامنی اجتماعی در این شهر مقابل ساختمان فرمانداری . شهر اعتراف کرده است
کنندگان بازداشت  در این تجمع حداقل پنج تن از شرکت. علیه زنان شوند تجمع کنند و خواستار رسیدگی به این پرونده سراسر خشونت

شناسایی  های محلی ابتدا این خبر را تکذیب کردند اما در ادامه فرماندار ایرانشهر از دستگیری یکی از عوامل اصلی این جنایت و مقام. شدند
لی تاکنون از طرف دو یا سه یا چهار فرد قربانی در این مورد شکایتی طبق گفته های متناقض مقامات حکومتی و مح .سه متهم دیگر خبر داد

این در حالیست که فعاالن اجتماعی در این شهر اعالم کرده اند به دلیل تابوهای اجتماعی مبنی بر مقصر تلقی کردن . صورت گرفته است
 .... .نکرده اندقربانی و عدم حمایت های قانونی، بسیاری از این زنان قربانی لب به سخن باز 

کمپین "لذا انقالب زنانه از همه شما انسانهایی که قلبتان برای انسانیت و برای رهایی زنان از شر حکومت اسالمی می تپد دعوت میکند به 
  !بپیوندید" کمپین نه به تجاوز و نه به بردگی جنسی"و " حمایت از زنان قربانی ایرانشهر

این راستا در شبکه های اجتماعی گفتمانی گسترده براه بیندازید و در محل تحصیل، کار و زندگی خود با سازماندهی اجتماعی، این در 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7_%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


گفتمان را به اقدامات و تحرکات عملی و جمعی همچون سمینار، کنفرانس، میز اطالعاتی و اقدامات اعتراضی نظیر تجمع مقابل فرمانداری 
  !مراجع قضائی و دولتی تبدیل کنید و از اعترضات مردم ایرانشهر حمایت کنید ها، استانداری ها،

 .....و روانی همه زنان قربانی شوید خواهان حمایت های ویژه بهداشتی، پزشکی و درمانی و مراقبت های روحی
د، چرا که اعدام ابزار دست جمهوری اسالمی در صورت صدور حکم اعدام متهم یا متهمین، برای تضمین سالمت جامعه، با اعدام مخالفت کنی

انسانهای آزادیخواه و برابر  .و بازتولید خشونت در جامعه استبرای پاک کردن صورت مساله و ایجاد رعب و وحشت از طریق قتل عمد دولتی 
ن اعالم همبستگی با زنان قربانی در ما باید همه توان و امکانات خود را بکار بگیریم تا با یک سازماندهی اجتماعی و بلند مدت ضم! طلب

باید این پرونده جنایی را از زیر دست جمهوری  !ن، در جامعه ایران مسکوت بماندایرانشهر، مانع از این شویم که معضل تجاوز جنسی به ز
  !، بیرون بکشیم و بر سرش بکوبیماسالمی؛ این حکومت متجاوز، ضد زن و زن ستیز

 4312ژوئن  17برابر 79خرداد  47 انقالب زنانه
 
 :خبری از فعاالن سندیکای نیشکر هفت تپه  -* 

وضعیت شرکت جلسه .در راستای ساماندهی.هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه.۵۷/۳خرداد ./۳شنبه  عصر روز سه
 .برگزار شد

 .میرسانیم.که خروجی این جلسه را به اطالع کارگران نیشکرهفت تپه
در این جلسه در ارتباط با .وهمچنین کرامت پام با دعوت مدیرت شرکت حضورداشتن.وتن از کارگران به نام های رحیم بساکدر این جلسه د

در این راستا .که رکن اساسی میباشد.مجموعه شرکت بحث وگفتگو شد که از جمله مشخص کردن قائم مقام شرکت.ومشکالت .مسائل
نظر خواستن که شما به عنوان کارگران .رامت پام به دلیل اینکه از کارگران قدیمی شرکت هستنوک.آقای ایوب اسدی از آقایان رحیم بساک.

اقای مهندس مددی را به عنوان کسی که قبالن در .این دوستان کارگر.اگر در نظر دارید معرفی بکنید.با سابقه گزینه برای قائم مقام شرکت
 .تولید نیشکر دارند معرفی کردند در.شرکت بوده واشنایی با محیط کار و همچنین تخصص

امید است که شرکت با تالش همه پرسنل .در حال گفتگو هستن.که براساس خبرها از طرف مدیریت با انتصاب آقای مهندس رضای مددی
 .زحمت کش به اوج روزهای گذشته نه چندان دور خود برسد

 .نباشیم. لبات کارگران نیشکر هفت تپهو امید است که دیگر شاهد عقب افتادن دستمزد کارگران ودیگر مطا
 داریوش بساک عضوهیئت مدیره سندیکا کارگران نیشکر هفت تپه

 ۵۷/۳خرداد  /۳

 
 :کارگران نوشابه ایران کوال بیکار شدند  -*

 

ه واقع در شهرک صنعتی شرکت تولیدی نوشاب این . صورت گرفت کارگر به دنبال تعطیلی شرکت تولیدی نوشابه ایران کوال 433بیکار شدن بیش از 

 .کارگر به دلیل نبود مواد اولیه و سرمایه در گردش تعطیل شد //۳سال فعالیت و با داشتن بیش از  ۵۳ایرانشهر پس از 
 

 :ی کانون نویسندگان ایران درباره ی غارت اموال کانون  بیانیه -*

 
ی  کند و خواهان استرداد این مجموعه زادی ستیزان سرکوبگر را محکوم میکانون نویسندگان ایران اعمال راهزنانه، غارتگرانه و ضدانسانی آ 

 به غارت برده  ۳/خرداد  ۰کتاب ها و نیز اموال دیگری است که در یورش روز 
ز جمعه ی یورش نیروهای امنیتی و انتظامی به محل برگزاری مراسم پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران و غارت اموال کانون در رو در ادامه

کتاب های کانون نیز، که به مناسبت پنجاه سالگی کانون تهیه شده بود، مورد دستبرد این نیروها قرار گرفت ( خرداد ۳۳)، دیروز ۳۷۵/خرداد  ۰
، نیروهای ها اما درست هنگام تحویل کتاب. ها قرار بود با پیک موتوری به یکی از اعضای کانون تحویل داده شود این کتاب. و به غارت برده شد

ها را پس از شمارش مصادره کرده و با خود  امنیتی سر رسیدند و با نشان دادن حکم توقیف و فیلم برداری لحظه به لحظه از ماجرا، کتاب
جلدی است که در طول یک سال پژوهش و گردآوری  ۰دوره از مجموعه ای  ۷/شمار کتاب هایی که به این ترتیب به غارت برده شده . بردند

اند  های این مجموعه به ترتیب عبارت عنوان. وم و خستگی ناپذیر اعضای کمیسیون پنجاه سالگی کانون تهیه و به چاپ سپرده شده استمدا
ها  ها، پیام ها، اطالعیه بیانیه»، «ها وگوها و نوشته گفت»، «ارکان کانون نویسندگان ایران»، «(آزار، زندان، قتل)تقویم سرکوب »، «ها فعالیت»از 

 ....های گوناگون به مناسبت« پوسترهای کانون»و سرانجام « ها و نامه
 

 :خرداد، روز جهانی پناهندگان است ۰۵ژوئن مصادف با  ۰۵روز  -*
 

 .آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل، اعالم کرده است بیش از نیمی از پناهندگان کودک هستند
! نیا اين طرف...ا بود؟ آنجا كه سیم خاردار داشت و اسلحه را به سوي ما نشانه رفته بودمرز؟ مرز كج !گناه ما این بود که مرز نمیخواستیم

اينجا صبح مذهب بر سرت نعره مي زند، ظهر ناسیونالیسم بین لبخند تو و مردم خط مي كشد، شب ها هم عشق مرد ساالري با غیرتش 



ما نابخشودگان همیشگی، جایمان ... تا نزدیکی سیم خاردار با تو دیدمسایه ی داعشیان را ! همه جا را پر خون می کند، آن طرف هم نمان
 ...فقط مرز نمي خواستیم: گناه ما اين است. در برزخ است

 

 :آخرین گروه از کارگران بازداشتی گروه ملی فوالد اهواز آزاد شدند -*
 

ری از کارگران بازداشتی گروه ملی فوالد اهواز از زندان آزاد شب گذشته آخرین گروه پنج نف: آمده است اردوی کار تلگرامی کانال خبر برپایه
خرداد از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و در پی  40تا  19سه گروه از کارگران در جریان تجمعات اعتراضی ماه گذشته در فاصله . شدند

 :ارگران آزاد شده به شرح زیر استاسامی آخرین گروه پنج نفره از ک. اعتراضات گسترده دو گروه از آنها آزاد شده بودند
 جواد اسکندری۹  عبدالرحمن ساکی۹  سجاد حسین پور۹  محمد فالحی۹  کریم سیاحی

 

 :نه به اعدام  -*

  
 

 !اعدام رامین حسین پناهی ، اعدام آزادی و انسانیت است 
 

 : دیدار با خانواده رامین حسین پناهی -*

 
دیدار فعالین کارگری و مدنی تهران و سنندج با خانواده رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم ،  ۵۷/۳خرداد  /۷چهارشنبه در تاریخ  

 . صورت گرفت  به اعدام؛
 

 :همصدا شویم  -*

 
 

  79خرداد30 .اعتصاب کسبه بازار اطلس مشهد در اعتراض به وضع بسیار بد بازار
 

 :ادامه تجمع اعتراضی دانشجویان علوم اجتماعی -*
 

  



 
 .چهارمین روز از تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران همراه با حضور تعدادی از اساتیددر اعتراض به احکام قضایی

 79خرداد30

 
 :هزار تومانی حقوق۰۵۵خبر خوش برای بازنشستگان؛ افزایش  -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189675 
 
 بیمه سازمان مسئوالن هماهنگی با :گفت ای جاده ونقل حمل و راهداری سازمان معاون :است آمده 79 خرداد 03 در شرق روزنامه نوشته به

 در مشکل حل از امانی داریوش تسنیم، گزارش به .یافت افزایش تومان هزار//۳ و میلیون یک تا رانندگان بازنشستگی حقوق اجتماعی تأمین
 بازنشستگی حقوق اجتماعی تأمین بیمه سازمان مسئوالن هماهنگی با :گفت و داد خبر دولت سوی از رانندگان بیمه حق درصد 23 پرداخت
 مطالبات از یکی :افزود خبر این اعالم با ای هجاد ونقل حمل و راهداری سازمان معاون .یافت افزایش تومان هزار  933 و میلیون یک تا رانندگان
 حقوق ضریب، ارتقای و اجتماعی تأمین بیمه پذیرش با که بود بازنشستگی حقوق افزایش برای بیشتر بیمه حق داوطلبانه پرداخت رانندگان

 ادامه همچنان بیشتر افزایش برای پیگیری و یافت افزایش تومان هزار 933 و میلیون یک به تومان هزار 033 و میلیون یک از رانندگان بازنشستگی
 ای ویژه کارگروه :کرد تصریح و برشمرد قشر این اصلی مشکالت از دیگر یکی عنوان به را رانندگان از کمیسیون حق دریافتی اضافه او .دارد

 های تیم حضور به او .شود تر طوالنی فتهه سه از نباید تخلف با برخورد تا کشف زمان است شده تأکید ها استان به ای نامه بخش در و تشکیل
 علت به شرکت پنج حدود که شد رسیدگی محل در شرکت 12 وضع به :افزود و کرد اشاره گذشته هفته از اکبرآباد پایانه در نامحسوس کنترل

 . شود می تعطیل دریافتی اضافه تخلف ارتکاب محرزشدن

 
 :کردند تجمع رفسنجان کویر الماس کارخانه کارگران -*

جمعی از کارگران کارخانه کاشی و سرامیک الماس کویر رفسنجان در اعتراض به  : خرداد آمده است 03ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 
درخصوص معوقات مزدی کارگران این ( مدیرعامل کارخانه الماس کویر)ترابی .مقابل این کارخانه تجمع کردند چندین ماه معوقات مزدی خود، در

ترابی با بیان اینکه این مقدار تاخیر در .شود دستمزد کارگران چهار ماه به تاخیرافتاده است که به زودی یک ماه آن پرداخت می: کارخانه گفت
رکورد بازار، مشکالت تحریم و سایر عوامل دست به دست هم دادند و این وضعیت بوجود : تصریح کرد پرداخت حقوق سابقه نداشته است،

 !در تیر و مرداد قرار است که حقوق های معوقه کارگران پرداخت گردد....آمده است

 :بندي شد آب در آبادان سهمیه -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189677 

آب شرب شهروندان آبادان با توجه به : اي اعالم کرد اداره آبفاي آبادان با صدور اطالعیه :است آمده 79 خرداد 03 در شرق روزنامه نوشته به
به گزارش . بندي شده است شدن برداشت آب از اين رودخانه و نیز افت فشار، سهمیه شوري آب رودخانه بهمنشیر به حد آب دريا و متوقف

توان از آن برداشت کرد که  شوري آب رودخانه بهمنشیر به حد آب دريا رسیده و به دلیل شوري بسیار، نمي: استايرنا در اين اطالعیه آمده 
تا پايان تیر . شود هم اکنون آب شرب شهروندان آبادان تنها از خط آبرساني غدير تأمین مي. اين امر سبب کاهش تولید آب آبادان شده است

  .بندي آب شرب در مناطق مختلف آبادان هستیم شود، ناچار به سهمیه ل ميجاري که خط دوم آبرساني غدير کام

 :ض به آب ناسالم ارتجمع مردم آبادان در اعت -*
 

 
 

بی غیرتا ، : با شعار های زیر همراه بود   79خرداد30 .شور مقابل اداره آب و فاضالب آبادان تظاهرات مردم شهرستان آبادان علیه آب ناسالم و
 دروغ میگن آمریکاست ۹جاست دشمن ما همین -بیاین پائین 

 

 : مصاحبه لقمان ویسی دبیر ادبیات در مریوان با رادوی بین المللی فرانسه -*

 
واست ایجاد تشکل مستقل صنفی معلمان در ایران موجب بازداشت و اخراج خ :لقمان ویسی، عضو انجمن صنفی معلمان

  .شود می

 

 : در صف شبانه تهیه آب شربو خرمشهر مردم آیادان  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/635361-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
کشی در  آب لوله. دیده می شود  برای خرید آب شرب خرمشهرو  آبادانصف شبانه مردم با توجه به مشکالت آب شرب در جنوب ایران ، 

 !یستنهم زندگی  تو گویی؛۹  هر جا آب نیست :مردم بر زبان میرانند . ها به علت شورِی باال غیر قابل استفاده است خانه
 

 :بجزئیاتی از تجمع مردم آبادان در اعتراض به وضعیت آ -*
 

' نفر اعالم کرد که مقابل ساختمان آبفا این شهرستان با پالکاردهایی با عنوان  //۸تجمع کنندگان را بیش از  -خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا
ن مسئولین پایتخت نشی' و ' آب شور، بوی لجن و تعفن حق مردم آبادان نیست' ، 'آب شیرین حق ماست' ، 'کربال  -، آبادان 'آبادان آب ندارد 

 .نسبت به سختی و شوری آب این شهر اعتراض کردند' نمی خواهیم
روغ هر چه مسئولین می گویند د' ، 'هللا اکبر' ، 'مسئولین بی غیرت نمی خوایم' شرکت کنندگان با شعارهای : همچنین ایرنا نوشته است

وقتی شیر کاکائو هست آب '، 'دزد از ماست مجلس رو خوب خریدند'، 'ه استابادان هنوز جنگ زد' ، 'هرچی میگن دروغه دروغه'، 'است
از عملکرد مسئولین شهری آبادان به وضعیت آب شرب این شهر و خبر سهمیه ' آب اگر قطع بشه آبادان قیامت میشه'، 'شیرین برای چی؟

 .اند بندی آن اعتراض کرده
 .لیتر آب به مردم می فروشند که این امر باعث گله مندی مردم است 43سطح شهر فقط از امروز آب شیرین کن های 

 
 : بازنشستگان بانک سپه تجمع کردند  -*

 

 
تجمع تعدادی از بازنشستگان بانک سپه در اعتراض به مشکالت معیشتی و پایین بودن حقوق در مقابل ساختمان  79خرداد  03در تاریخ  

 . در تهران صورت گرفت  مرکزی این بانک

 : تجمع اعتراضی مردم آبادان  -*

 

 تجمع اعتراضی جمعی از مردم آبادان مقابل اداره آب و فاضالب این شهر در اعتراض به کمبود آب شیرین، ۳/خرداد /۷چهارشنبه روز 

الب: ض ا اره آب و ف ادان در ب تراض مردم آب  *- اع

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1


 
 خرداد تجمع اعتراضی در رابطه با وضع آب و فاضالب در شهر آبادان در جلو اداره آب و فاضالب برگذار شد /۷روز 

 :هستند اجتماعی تامین قانون تابع آزاد مناطق/تهدید معرض در پیمانکاری کارگر میلیون ۰ حقوق -*

گو با خبرنگار  و در گفت( ای سازمان تامین اجتماعی معاون بیمه)محمد حسن ِزدا : ه است خرداد آمد 03در ایلنا،  گزاری دولتیبه گزارش خبر
توانند برای خود   مناطق آزاد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و می: ای در مناطق آزاد پرداخت و گفت ایلنا، به تشریح قوانین بیمه

اند باید تابع قانون تامین اجتماعی سرزمین اصلی خود  سیستم را برای خود ایجاد نکردهمادامی که این . سیستم تامین اجتماعی ایجاد کنند
کارگران پیمانکاری مناطق آزاد در معادن، زیر زمین و در : زدا با بیان اینکه شناسایی کارگران پیمانکاری کاری سخت است، گفت... .باشند

روز  ۱شناسم که تنها  کارگاهی را می. ل هستند مدت کوتاهی دایر است؛ مثال سه روزهایی که آنها در آن مشغو کارگاه. کنند ارتفاع کار می
ای مکانیزه خود را راه  البته ما وقتی سیستم بازرسی بیمه. کند ای را دشوار می های بیمه این امر شناسایی و انجام بازرسی. دایر بود

ای سازمان تامین  معاون بیمه ....رویم به سراغ کارفرمایان و پیمانکاران می اندازیم برای زیرپوشش بردن کارگران از طریق قوانین جبری بی
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و »ای مجلس شورای اسالمی با عنوان ماده ۵۳اجتماعی در ادامه با انتقاد از طرح 

 ۳  این طرح باعث تضییع حقوق: گذارد، گفت ای بازمی ه لیست بیمهکه دست پیمانکاران را برای ارائه یا عدم ارائ« حمایت از کاالی ایرانی
ما در این مورد با آقای فوالگر وارد مذاکره شدیم و مشخصا به ایشان . ها مشغول به کار هستند شود که که در پیمانکاری میلیون کارگری می

 .کند گفتیم که این طرح بیمه اجباری را به بیمه اختیاری تبدیل می

 : روشن مادر رامین دایه شریفه به خامنه ای  پیام -*

   
 
 "بازداشت جمعی از فعالین مدنی و کارگری مقابل زندان مرکزی سنندج" خبری از سنندج  " -*

 
 رامینیک ساعت پیش جمعی از فعالین کارگری و مدنی شهر سنندج که در پی باال گرفتی احتمال اعدام قریب الوقع زندانی سیاسی حدود 

 .مقابل زندان مرکزی این شهر تجمع کرده بودند بازداشت شدند پناهی حسین
وجود دارند وهویت سایر بازداشت شدەگان تا این  کریمی فیقرو  حسینی خالد در میان بازداشت شدەگان فعالین شناخته شدە کارگری 

 .به گفته شاهدان عینی هنگام بازداشت فعالین کارگری و مخالفین اعدام نیرویهای امنیتی دست به تیر اندازی زدەاند.لحظه مشخص نیست

 :، در زندان فشافویه'حبیبی، معلم زندانیضرب و شتم محمد  -*
 

زندان بزرگ تهران  2خانواده محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان که در تجمع روز معلم بازداشت و از آن زمان در زندان است، به تیپ 
ریتمی قلبی شده که منتقل ش ده است و دیشب به دلیل ضرب و شتم بر قفسه ی سینه و پهلو هنگام بازداشت دچار تنگی نفس و آ

  .متاسفانه به بیمارستان منتقل نشده است و تنها به بهداری زندان منتقل شده و دارو گرفته است
 .جای معلم در زندان نیست

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/634545-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fattach.fahares.com%2F83N4TiLhmOAmhush4v%2FZ%2BA%3D%3D
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fattach.fahares.com%2F83N4TiLhmOAmhush4v%2FZ%2BA%3D%3D
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fattach.fahares.com%2F83N4TiLhmOAmhush4v%2FZ%2BA%3D%3D
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fattach.fahares.com%2F83N4TiLhmOAmhush4v%2FZ%2BA%3D%3D
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C


 :کردند امضا را امهن نفر هزار هفده/بهداشت وزارت در پرستاران سرگشاده نامه ثبت -*

 

ی  نامه نمایندگان جامعه پرستاری کشور به وزارت کشور مراجعه کردند و  ،ام خرداد روز سی: خرداد آمده است  01در به گزارش خبرنگار ایلنا، 
در این : گویند ان این نامه میامضاکنندگ.خانه ثبت کردند ای را که به امضای هفده هزار تن از پرستاران رسیده، در دبیرخانه این وزارت سرگشاده

خ نامه مطالباتی که سالهاست برآورده نشده مطرح شده و به امضای تعداد زیادی از پرستاران رسیده؛ حال پس از ثبت این نامه در انتظار پاس
رای صحیح قانون گذاری، اج های اصلی جامعه پرستاری کشور ازجمله اجرای قانون تعرفه خواستهنامه  در آن.مناسب و درخور هستیم

کارهای اجباری مطرح  ها، رفع موانع استخدامی و رفع اضافه کاری وری، رفع مشکالت طرح قاصدک، پرداخت معوقات یک ساله و اضافه بهره
های  فعاالن صنفی پرستاران خواستار پاسخ شفاف و روشن وزارت بهداشت به مطالبات خود هستند و بر قانونی بودن خواسته .است شده
 .تاکید دارند خود

 :كاووس سید امامى در زندان به قتل رسید ه است :وکیل خانواده سید امامی  -*
 

پیام درفشان وكیل دادگسترى ووكیل مدافع خانواده زندانى سیاسى : به گزارش کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است 
  :كاووس سید امامى اعالم كرد كه

 ”رش خود علت مرگ را خفگی و فشار بر روی گردن زندانى اعالم کرده استپزشکی قانونی در گزا“
@kanoonmodafean 

 : تجمع کارگران سندیکای شرکت واحد تهران و حومه  -*

نفر از کارگران خریدار آپارتمان در  /۱حدود : آمده است رش خبرنگار ایلنا، به گزابه نوشته کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد از قول 
های شهرداری و شورای اسالمی  پیش مقابل ساختمان( متعلق به شرکت تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی) ۷و  ۳های سپیدار  پروژه

 .شهر تهران تجمع کردند
سال از موعد آن  ۱تحویل داده شود اما تا به حال که بیش از  ۵/ها تا پایان سال  آپارتمانقرار بود که : حاضران در تجمع در این مورد گفتند

 .ایم این در شرایطی است که ما برای رهایی از مستاجری خانه خریده. ها نیست گذرد خبری از تحویل آپارتمان می
ها مطالبه کرده است،  نی مبالغی برای تکمیل آپارتمانآنها با بیان اینکه در روزهای گذشته شرکت تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرا

 .شویم حتی برای تعدادی از ما اخطاریه آمده است که اگر پول ندهیم از پروژه حذف می: گفت
ن امر کارگر خریدار آنها به تعویق افتاده است و ما در اعتراض به ای /۳۳هاست که به دالیل متعددی تحویل واحدها به  سال: معترضان افزودند

 .ایم تجمعات صنفی متعددی برگزار کرده
ها را بدعهدی پیمانکار اول  های مکرر در تحویل آپارتمان اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، دلیل تعویق

دستگاه قضایی کشور بدون هیچ تسامحی آنها  اند؛ در غیر این صورت کنند و تاکید دارند که در این زمینه هیچ قصوری نداشته پروژه عنوان می
 .داد شان می کرد و رای به محکومیت را مقصر اعالم می

پرونده در زندان و پیمانکار   با شکایت این تعاونی مسکن و رای دادگاه مسئول رسیدگی به ۷و  ۳های سپیدار  اکنون پیمانکار اول پروژه هم
 .ها همچنان مشخص نیست یل آپارتمانجدید مشغول تکمیل پروژه است اما زمان تحو

https://t.me/vahedsyndica/2119 

 ملی  مطالبه یک به را ایمنی درخواست/هاست انگاری سهل  بازیچه ساختمان استادکاران و کارگران جان -*
 :کنیم تبدیل

 

کارگران ساختمانی در . آمار حوادث شغلی منجر به فوت در بخش ساختمان باالست:  خرداد آمده است  01به گزارش خبرنگار ایلنا، در 
کمتر . ومیر است گرفته تا ریزش آوار و سقوط جسم سخت ترین عامل مرگ معرض خطرهای بسیار قرار دارند؛ از سقوط از ارتفاع که مهم

ای بر  کار بانه ر هفته گذشته، یکی از اخبار ناگوار، مرگ یک استاِد گچست که در اخبار کارگری شاهد این دست اتفاقات ناگوار نباشیم؛ د روزی
از این دست حوادث : گوید با اشاره به این حادثه می( رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه)حسن عزتی .اثر سقوط از داربست بود

نکته اساسی اینجاست که بسیاری از این حوادث قابل پیشگیری افتد اما  مرگبار برای کارگران و استادکاران بخش ساختمان بسیار اتفاق می
در ایران بعد از حوادث رانندگی، حوادث محل کار بیشترین میزان تلفات را به خود اختصاص : کند وی به آمار در این زمینه اشاره می . ...هستند

( غیرمرگبار)حوادث جزئی . شود این حوادث نیز منجر به فوت میدر صد 93. افتد درصد این حوادث نیز در حوزه ساختمان اتفاق می 92 داده که 
دهد؛ این تنها ُبعد مادی قضیه است ولی اگر از بعد انسانی،  میلیارد تومان را به خود اختصاص می02ای معادل  در ایران ساالنه هزینه

یابیم  شود بررسی کنیم، درمی در اثر حوادث متحمل می هایی را که فرد، خانواده و جامعه اجتماعی و اقتصادی به موضوع نگاه کنیم و هزینه
 ...ها جبران ناپذیرند و قابل التیام و بازگشت نیستند بسیاری از ابعاد و اثرات این هزینه

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/635784-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://web.telegram.org/#/im?p=%40kanoonmodafean
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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-9/635806-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/635806-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


 

 :سنندجآزادی فعالین کارگری   -*

 
 

شب توسط  /۵خرداد، ساعت  /۷خرداد، سه نفر از فعالین کارگری شهر سنندج که روز گذشته  ۷۵شنبه  ریافتی، امروز پنجبر اساس خبر د
 .نیروهای لباس شخصی در مقابل زندان مرکزی سنندج بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدند

 لطف هللا احمدی -می رفیق کری -خالد حسینی: اسامی افراد آزاد شده به شرح زیر می باشد

 اند برنداشته کارگران برای قدمی ها دولت:ناصر چمنی -*
فی کارگران آذربایجان شرقی و عضو هیئت مدیره های صن رییس کانون انجمن)ناصر چمنی  : خرداد آمده است  01به گزارش خبرنگار ایلنا،

اصالحی  13های کارگری و بازنشستگی در مورد موضوع ماده  اندیشی تشکل در نشست هم( های صنفی کارگری کشور کانون عالی انجمن
کنیم که  ن مطالباتی را دنبال میگذرد ولی ما همجنا سال از انقالب مردم ایران می 23: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، گفت

در . ام سال است در پتروشیمی تبریز برای پیمانکاران مختلف کار کرده 12: وی ادامه داد.پهلوی به تصویب رسیده است در دوران رژیم ظالم
آیا : وی گفت  .اند دههای ما را به درستی پرداخت نکر هایی بوده که بعضی پیمانکاران عناوین شغلی و حق بیمه سال زمان 12طول این 

دانند؟ تامین اجتماعی یک  الناس را می دهند معنی حق هایی را به سازمان تامین اجتماعی ترتیب می نمایندگان مجلس که چنین هجمه
ما : چمنی اظهار داشت....دهند بعضی نمایندگان مجلس خود پیمانکار هستند و اهمیتی به مطالبات کارگران نمی. النسلی است سازمان بین

 ....داری شدن سیستم کشورمان هستیم که مغایر با اصول دین اسالم است شاهد سرمایه

 : سعید سلطانپور یاد -*

  

او نویسنده، شاعر، هنرمند، فعال سیاسی و عضو هیئت دبیران کانون . وهفتمین سالگرد اعدام سعید سلطانپور است خرداد امسال سی ۷۵
ی  اش دستگیر شد و دو ماه بعد در زندان اوین جسم شکنجه شده در جشن عروسی /۵۷۶فروردین پور  سلطان. نویسندگان ایران بود

 !یادش گرامی باد. ی اعدام قرار دادند جانش را مقابل جوخه نیمه
 :نقل شده است" پنجاه سال کانون نویسندگان ایران"ی  مطلب زیر از کتاب توقیف شده

 (تهران /۵۷۶سبزوار،  /۵۷۵)سعید سلطانپور 
 .شاعر، نمایش نامه نویس، کارگردان تئاتر

نمادین   در غیاب او و اقدامی /۵۷۶نامزد شدن سلطانپور در سال . به عنوان عضو اصلی انتخاب شد /۵۷۶و  /۵۷۱سلطانپور در انتخابات سال 
ان به عنوان عضو اصلی هیئت دبیران سلطانپور با دو سوم آرای حاضر. از سوی اهل قلم و نویسندگان ایران در اعتراض به بازداشت او بود

 .انتخاب شد
دفتر شعرهای میرا را منتشر . گام با آموزش، به فعالیت هنری پرداخت هم ۵۷۰۰تا  /۵۷۷ی آناهیتا به آن پیوست و از سال   با تأسیس هنرکده

نامه آموزگاران از محسن  سیاهکل نمایشهای  ی جنبش مسلحانه در جنگل  در بحبوحه /۵۷۰سال . کرد که در همان سال ممنوع االنتشار شد
به جرم پخش  ۵۷۱۵در سال . زمان دستگیر شدند یلفانی را روی صحنه برد که با هجوم ساواک به سالن کارگردان و نویسنده و بازیگران، هم

دوباره " آوازهای بند"ه جرم انتشار ب ۵۷۱۷در سال . روز در زندان بود ۰۱ی نوعی از هنر، نوعی از اندیشه بازداشت شد و   دوباره کتاب ممنوعه
اش بازداشت و نزدیک به دو ماه بعد  در شِب عروسی /۵۷۶فروردین  ۳۳به اتهام فعالیت سیاسی، در . در زندان ماند ۵۷۱۶دستگیر شد و تا 

 .در زندان اوین، اعدام شد /۵۷۶خرداد  ۷۵در 
 :ها کتاب
 (۵۷۱۶)تارگاه ، از کش(۵۷۱۵)، آوازهای بند (۵۷۰۳)صدای میرا : شعر
 (/۵۷۰)نوعی از هنر نوعی از اندیشه : نقد

  (۵۷۱۸)، عباس آقا کارگر ایران ناسیونال (۵۷۱۳)، حسنک (۵۷۱۳)ایستگاه : نامه نمایش
 ("پنجاه سال کانون نویسندگان ایران"ی  برگرفته از جلد دوم کتاب توقیف شده)

 kanoonmodafean@کانون نویسندگان ایران

 :ادامه اعتصاب کامیونداران در خوزستان  -*
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 79خرداد 31 .پنجمین روز اعتصاب رانندگان پایه یک استان خوزستان

 :ادامه اعتراض دانشجویان علوم اجتماعی  -*

  
علیه چند تن از دانشجویان  پنجمین روز تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به احکام غیرقانونی قوه قضاییه

 . این دانشگاه ادامه دارد
ت به این دانشکده نیاید امتحانات این ترم دانشجویان تهدید کرده بودند که اگر منصور غالمی وزیر علوم کابینه آخوند روحانی برای ادای توضیحا

 79خرداد31 .دانشجویان خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط این احکام غیرقانونی هستند. و در آن حاضر نخواهند شد را لغو کرده

 :هآخرین خواسته مرغداران ورشکست -*

 

  
 یبسمه تعال

ما همگی به زندان رفتنی شدیم فقط خواهشمندیم ما مرغداران را در : داریم از مسئولین فقط یک تقاضا  ،اینجانبان مرغداران ورشکسته ایران
 دیک بند نگه دارند القل دردلی با همکاران کنیم این آخرین خواسته مارو که میتوانید عملی کنی

 نبا تشکر مرغداران ورشکسته ایرا

 :سخنرانی نه کرد خواهم سکوت مجلس و دولت عملکرد خاطر به امروز:بیگی مطرح کرد علی -*
 

رییس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور و عضو هیئت امنای سازمان )بیگی  اولیا علی: خرداد آمده است  01زارش خبرنگار ایلنا،به گ
اصالحی قانون حداکثر استفاده از توان  13های کارگری و بازنشستگی در مورد موضوع ماده  اندیشی تشکل در نشست هم( تامین اجتماعی

نظر من، بزرگترین مشکل در حوزه تامین اجتماعی، عدم شناخت دولت و نمایندگان مجلس از ماهیت سازمان  به: فتتولیدی و خدماتی، گ
آموزد  نماز جماعت به ما می: وی سپس با ذکر یک نکته درباره نماز جماعت، سخنرانی کوتاه خود را اینگونه به پایان برد.تامین اجتماعی است

در بعضی جاها نیز باید سکوت کرد مثل قرائت فاتحه، . آن هم در هنگام رکوع، سجده و تسبیحات اربعه است در بعضی جاها باید فریاد زد و
خاطر عملکرد دولت و مجلس سکوت خواهم  کنم در خیلی جاها، باالترین فریاد، سکوت است و من امروز به فکر می. سوره حمد و توحید است

  .کرد نه سخنرانی

 :دآقازاده ها دیپورت می شون/ها در آمریکا  میلیارد دالر پول از حساب بانکی آقازاده 842توقیف  -*
 

نفر از فرزندان  ۰۷۳هزار و  ۱: استیون منوچین رئیس خزانه داری دولت آمریکا گفت : آمده است  اردوی کار کانال تلگرامی  به گزارش
نفر فاقد تخصص هستند و ما بقی نفرات در  ۷/۰۳نفر آنها در دانشگاه های آمریکا تحصیل و  ۷۱۰مسئولین ایران در آمریکا حضور دارند که فقط 

میلیون  ۳۶۳میلیارد و  ۵۰۸و دارایی شخصی،   در حال حاضر به جز امالک: وی اظهارداشت.ر هستندحرفه های نه چندان خاص مشغول به کا
از منابع نامشخص این پولها در قالب پولشویی   FATFدالر در حساب این نفرات پول وجود دارد که بعلت نبود فدرال پولی در ایران و امضا نکردن

 .ظرف سه ماه آینده این نفرات به ایران دیپورت می شوند: وی ادامه داده .د آمریکا شده و ما این مبالغ را توقیف می کنیماز مردم ایران وار

 :تاکستانلنگ  میل پارسکارگران کارخانه  اعتصابادامه  -*
 

تاکستان برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم " پارس میل لنگ"خرداد ماه، کارگران کارخانه  01به گزارش منتشره، روز پنجشنبه 
 .پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیدند

به گفته معترضان کارفرمای این . ماه دستمزد معوقه خود شدند 2رض با تعطیلی کار و تجمع در محوطه کارخانه خواستار پرداخت کارگران معت
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کارگران این کارخانه اعالم کرده اند . از پرداخت دستمزدهای آنان خودداری می ورزد" نبود نقدینگی"کارخانه به بهانه های مختلف از جمله 
آنها می گویند تا دستیابی به کلیه خواسته هایشان . زدهای معوقه مشکالت معیشتی زیادی برای آنها به بار آورده استعدم پرداخت دستم

 .و رسیدن به حق خود دست از اعتصاب و اعتراض برنخواهند داشت

 : ادی نوبت کیستسردار فیروز آب رسانه شدن ویالی بعد از -*

 
 تمتر ویالی سعدآباد در مجاورت کاخ سعدآباد اس ///۷بعد از فیروزآبادی و تخلیه ویالی لواسان نوبت والیتی و تعیین تکلیف 

 :شرکت پارس میل لنگ تاکستانادامه اعتصاب کارگران  -*

 
 2در اعتراض به است ، بطوری که آنها  ا حقوق پرداخت نشدههماه ، از جانب کارفر، نکارگران زحمتکش شرکت پارس میل لنگ تاکستا

همچنان برای وصول معوقه های خود که به ادعای مسئولین بدلیل نداشتن نقدینگی ، به کارگران حقوق نمی پردازد،   حقوق پرداخت نشده
   . شارندپای می ف

 :د اهوازآزادی کارگران بازداشتی گروه ملی فوال -*
 

 
 

، پنج کارگر بازداشتی فوالد اهواز آزاد (سی و یکم خرداد)در آخرین ساعات شب گذشته : آمده است  79در اول تیر ه گزارش خبرنگار ایلنا، ب
در . اد تعدادی از کارگران گروه ملی فوالد اهواز بازداشت شدند که بیشتر آنها در روزهای بعد از بازداشت، آزاد شدندبیست و یکم خرد .شدند

 :اسامی کارگرانی که دیشب آزاد شدند .نهایت نامه آزادی پنج کارگر در آخرین ساعات پنج شنبه شب صادر شد

 جواد اسکندری_۱حمن ساکیعبدالر_۰سجاد حسین پور_۷محمد فالحی_۳کریم سیاحی_۵

ترین خواسته کارگران این واحد صنعتی، پرداخت معوقات مزدی  مهم. کارگران گروه ملی فوالد اهواز در پی تجمعات خرداد ماه بازداشت شدند
 .ی تولید است و تهیه مواد خام برای ادامه

 :در نه به تجاوز در ایرانشهر  -*

 
 . قرار گرفتند حمایت کرده و آنان را به شکستن سکوت دعوت کردند تجاوز شهروندان ایرانشهری از زنانی که مورد

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2


درصد مستمری بگیران زیر خط فقر ۵۵ :های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دبیرکل بیمه -*

 :هستند

 

 اسماعیل گرجی پور، یهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماع مدیرکل بیمه: آمده است 79اول تیر ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
های پولی و ارزی؛ اصالحات ساختاری برای ثبات مالی در پنل تخصصی ساختار  در روز دوم بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست

درصد  /۳درصد به حدود /۳تاکنون از  ۱۱ضریب نفوذ بیمه کشور طی سال : سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی اظهار داشت
 .رسیده است

البته . درصدی بودیم۳۷به طور متوسط شاهد رشد ۱/تا //درصد رشد داشته، اما از سال ۵۶۶۵دستمزد اسمی ۱۳تا ۰۸طی سال : وی افزود
ت توان گف ها رشد منفی را تجربه کرده است؛ بنابراین می درصد بوده در سایر دوره۶که /۸تا ۶۸رشد حداقل مزد واقعی عمدتا غیر از سال 

درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با فرض اینکه مسکن ۳۳: گرجی پور گفت....قدرت واقعی خرید مردم کاهش یافته است
درصد از /۳حدود : وی در ادامه گفت...بگیران بازنشستگی زیر خط فقر هستند درصد مستمری۷۱نداشته باشند زیر خط فقر هستند و 

دو برابر حداقل مستمری دریافت ۳درصد بین حداقل تا ۶۳گیرند و  ماعی کمتر از حداقل دستمزد مستمری میمستمری بگیران تامین اجت
رتبه ایران : وی افزود.دهد درصد متوسط هزینه آنها را پوشش می۰۵در حال حاضر مستمری دریافتی خانوار شهری  : بیان داشتاو .کنند می

با اصالح : داد گرجی پور ادامه. تر است بوده که هنوز هم از حداقل مزد ماهیانه بسیار پائین۵۳کشور ۷۳بین ۳/۵۶حداقل مزد ماهیانه در سال 
وی در پایان ....ها را جبران کنیم هزار میلیارد ریال صرفه جویی مالی داشته باشیم و کسری صندوق/۸توانیم سالی  سن بازنشستگی می

 .نیازمند یارانه دولت استتمام ذخایر آن به اتمام برسد و برای تامین نقدینگی قطعا ۳/۳۸شود از سال  بینی می پیش: خاطرنشان کرد

 : دامه تجمع کارگران کارتن مشهد ا -*

جواب ما را ۹ استاندار پر نفوذ: های معوقه با شعار  تجمع دوباره کارگران کارتن مشهد مقابل استانداری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق
 هبد

 :تجمع کارگران شهرداری  -*

 

 . همکاران خویش صورت گرفت جکارگر شهرداری اشتهارد و اعتراض کارگران مقابل فرمانداری در واکنش به اخرا /۸اخراج 

 :ربحران آب در روستاهای دلوا -*

  موضوع بحران آب در روستاهای :آمده است ، علس زاهد دوستاز قول امام جمعه بوشهر 79به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در اول تیر 
یکبار دیگر عرض می کنم که مشکل کمبود آب در منطقه ما بحرانی است و هیچ جای استان بوشهر به اندازه : بخش دلوار اضافه کرد

چرا که در برخی مناطق با آب متاسفانه توزیع آب هم عادالنه نیست : امام جمعه دلوار بیان کرد.روستاهای بخش ما مشکل بحران آب ندارند
در : وی خاطرنشان کرد.شرب خانواده ها و با همان تعرفه خانگی درخت ها و باغ ها و یا باغچه را آبیاری می کنند که این کار درستی نیست

النه از همین خط آب شرب، روستاهای گورگات بخش دلوار در ابتدای خط آب حدود چند صد باغ ویال وجود دارد که بعضا بصورت غیر مجاز و ناعاد
این بی انصافی : زاهددوست افزود.بی نصیب هستند  به صورت بی رویه استفاده می کنند اما مردم روستاهای ما از حداقل آب مصرفی

رای است، از استاندار بوشهر و مسئولین امر می خواهم جلوی این بی عدالتی ها و بی انصافی ها را بگیرند؛ نمایندگان مجلس فکری ب
بنده در بازدید از روستاها غیر از شرمندگی : وی ادامه داد.موضوع آب کنند بی انصافی است کنار دریا نشسته باشیم و لب تشنه باشیم

پاسخی برای مردم ندارم چرا در برخی از روستاهای ما در هفته فقط یکی دو ساعت آب داشته باشند آنوقت کسی که ویال برای تفریحات 
 .ا همین آب حق مردم درخت آبیاری کند و استخرشان را پر و خالی کنند کجای این کار انصاف استخود ساخته ب

 :بیاورند چین از را ایران تولیدی محصول دهند می ترجیح ای  عده -*
درباره مشکالت  79به تاریخ اول تیر عضو هیات مدیره کارخانه کربن فعال پارس رفسنجان در گفتگو با خبرنگار ایلنا « سامان یزدی حاج حیدری»

دار که  کنیم و محصول بدست آمده بر روی فیلترهای ماسک در این کارخانه از پوست پسته، کربن اکتیو تولید می: ه است این کارخانه، گفت
ما این کار را با تکنولوژی روز و در شرایط تحریم پیگیری کردیم و به اینجا رساندیم منتها مشکل . شود فاده میزنند، است کارگران در معادن می

کنند منتها آنها پول ما را در چند  های دولتی خریداری می محصول نهایی ما را شرکت: وی افزود.شویم این است که حمایتی نشدیم و نمی
های خود  کارخانه برای سرپا ایستادن وام گرفته است و ما برای پرداخت اقساط وام. کنند که این مسئله آزار دهنده است مرحله پرداخت می

های خود دچار  یابد تا آنجا که در تامین هزینه هایمان افزایش می رود که روز به روز بدهی ی پیش میا به پول نقد نیاز داریم اما روال کار به گونه
کنیم تا مایحتاج آنها از  وی با بیان اینکه نیروی انسانی پیشانی کارخانه است و ما در همه شرایط پول قرض می ....ایم مشکالت جدی شده

کشد و گناهی ندارد و ما که کارخانه را راه انداختیم  کارگر دارد زحمتش را می: امین کنیم، گفترا در محیط کار ت... قبیل لباس کار، کفش و
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این خوب . های خود بیش از این وابمانیم به هر صورت نباید کار به جایی بکشد که در تامین هزینه. باید حقوق و دستمزدها را فراهم کنیم
این عضو هیات مدیره کارخانه .ه وی بگوییم که فعال توان پرداخت آن را نداریم و باید صبر کندخواهد ب آید و مساعده می نیست وقتی کارگر می

دهند محصول تولیدی ما را از چین بیاورند ولی از من تولیدکننده  ای ترجیح می  کربن فعال پارس رفسنجان با بیان اینکه رانتی هست که عده
خواهیم هزار تن در سال تولید کنیم هزاران سنگ پیش  شوند ولی وقتی ما می وارد کشور میهزار تن کربن اکتیو  /۰ساالنه : نخرند، گفت
 ....اندازند پایمان می

 :قرچک اعتصاب غذی خشک زینب طاهری در زندان -*

  

بر طبق اعالم سایت تلگرام خانم زینب طاهری وکیل مدافع محمد ثالث که چند روز پیش اعدام شد، وی در زندان دست به اعتصاب غذای 
ب طاهری از برطبق اخبار موثق از منابع ما در زندان قرچک ورامین، سرکار خانم زین:این سایت تلگرامی اعالم کرده است. خشک زده است

خانم طاهری به محض بازداشت و درحضور بازپرس اعالم اعتصاب غذا کرده اند و . بعدازظهر به سلول انفرادی منتقل میشوند ۰دیروز ساعت 
ساعت است که او  /۷بر این اساس اکنون بیش از .دقایقی قبل بعلت اثرات ناشی از این اعتصاب غذای خشک به بهداری زندان منتقل شدند

زینب .اعتصاب غذای خشک بسر میبرد و هرگونه عواقب ناشی ازین اقدام متوجه مرجع صادرکننده قراربازداشت و مسئولین زندان است در
ژوئن،  /۹۳خرداد /۷روز چهارشنبه .روز دوشنبه ی گذشته اعدام شد. طاهری وکیل مدافع محمدرضا ثالث، بعد از اعدام وی بازداشت شد

 .است« دروغ پردازی وی در خصوص عدم مجرم بودن راننده ی جنایتکار»خبرگزاری فارس نوشت علت بازداشت زینب طاهری 
، داد بیگناهی او را (محمد ثالث)علیه  روزها با ادعای وکالت از محکوم خانم وکیلی که این»: رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است

مطالعه سر داده اصالً در فرایند دادرسی در دادسرا و دادگاه و در مرحله ی فرجام خواهی در دیوان عالی کشور وکیل این فرد نبوده و پرونده را 
علیه مالقات کرده و از او وکالت گرفته و بر مبنای آن از دیوان عالی  مه با محکومنکرده و از جزئیات پرونده اطالع ندارد و بعد از قطعیت دادنا

 «کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده و دیوان نیز بعد از بررسی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است

 مطالبه هیچ شده اخراج کارگران :کارفرما/مازندران استانداری مقابل شمال صنعت و کشت کارگران تجمع -*
 :ندارند مزدی

 

چند نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت شمال در اوایل  اخراجعلت اعتراض کارگران، : آمده است 79در اول تیر به گزارش خبرنگار ایلنا، 
این کارگران که تاکنون چندین بار .که آنها خواستار بازگشت به کار و پرداخت معوقات حقوقی خود هستند فروردین ماه جاری است درحالی

متاسفانه تا این لحظه هیچ پاسخی از : اند، گفتند نهادهای مرتبط دولتی در استان مازندران انجام دادهاقدام اعتراضی در مقابل کارخانه و 
های کارخانه به بهانه عدم نیاز اقدام به  از قرار معلوم کارفرما برای کم کردن هزینه.ایم هایمان نگرفته سوی مسئوالن و کارفرما به خواسته

همچنین از . گفته یکی از معترضان، بعد از گذشت سه ماه هنوز مقرری بیمه بیکاری آنها برقرار نشده استبه .نفر کرده است /۱تعدیل این 
به گفته وی برخی همکارانمان .شده هنوز خبری نیست  هایی که در اجتماعات قبلی برخی مسئوالن برای پیگیری وضعیت شغلی داده وعده

 .آور بودند که کارفرما به بهانه خاتمه قرارداد همه آنها را یکجا بیکار کرد غل سخت و زیانسال در آستانه بازنشستگی با مشا /۳با سوابق 
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