
 7931خرداد5اخباروگزارشات کارگری

 نیسنگ یرانندگان خودروها یسراسرپنجمین روز اعراضات  -

 بدرخواست استاندار یاریچهارمحال و بخت استانمعترض در داران ونیکامجریمه  -

 رانندگان شرکت حمل و نقل مسافر شهر باران دررشت یتجمع اعتراض -

 تیریهفت تپه در محوطه و مقابل دفتر مد کرشیمختلف کارگران ن یواحدها یتجمع اعتراض -

 تجمع خانوادگی کارگران اخراجی شهرداری طبس برای بازگشت بکارمقابل شهرداری -

 نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلیساوه  یگر ختهیکارگران رتجمعات اعتراضی  -

قوق و عدم اعتراضی کارگران بازنشسته استان لرستان نسبت به پرداخت نشدن بموقع حتجمع  -

  یاجتماع نیمقابل اداره کل تام همسان سازی حقوق

 :رانیا سندگانینو کانون -

 میکن یرا محکوم م رانیا سندگانیکانون نو یبه جشن پنجاه سالگ یو انتظام یتیامن یروهاین ورشی

 مسافرت فعالین کارگری ومعلمان درآستانه صدوهفتمین اجالس سالیانه سازمان جهانی کار -

 درمیدان بار کم محصول متیبه قنسبت  استان گرگان  کاران ینیزم بیساعتراضی   تجمع -

 اسفبار فاضالب تیوضع محله قلعه نو سبزوار نسبت به یاهالتجمع اعتراضی  -

به نسبت  واحد تهران یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده هنر و معمار انیدانشجو تجمع اعتراضی -

 دانشکده ییجابجا

 ک کارگرجوان زیرآوار درقزوین جان باختن ی -

 نیسنگ یرانندگان خودروها یسراسرپنجمین روز اعراضات 

 رجندیو ب نیدهدشت، اسالم آباد، قا ،یخضر کاشمر،:جنوبی رضوی و خراسان های استان*

کوچک و بزرگ  یاز شهرها یاریدر بس داران ونیشاهد اعتراض و اعتصاب کام ریچند روز اخ در

 .میبود« بار هیثابت ماندن کرا» نیدر ع «یدکیشدن عوارض و لوازم  گران»کشور نسبت به 

در کاشمر هم  میباش نیمعترض یطوالن یها شهرها سبب شد تا شاهد صف یاعتراضات در برخ نیا

از  یندگانیو نما یانتظام یرویکه با حضور ن وستینقاط شهر به وقوع پ یدر برخ یتجمعات

 .متفرق شدند نیمعترض یفرماندار

 یباال ونیسیکم ها، مهیب متیق شیافزا ها، هیاقدام خود را ثابت بودن نرخ کرا نیکه علت ا نندگانرا

شنبه روزا اند مجدد کرده انیخودروها ب یدکیلوازم  یباال متیو ق راتیتعم یباال نهیهز ها، یباربر

مشکالت به  یریگیپ یافراد خواسته شد برا نیاقدام به اعتراض و تحصن کردند که از ا پنجم خرداد

 .مراجعه کنند یفرماندار

 لیکه به سمت خاش در حرکت بود اما به دل یکاشمر وندارانیاز کام یکیخصوص  نیهم در

مجبور به  ازیدشت پ ،یتوسط رانندگان معترض از خضر یو ریاز تردد و ادامه مس یریجلوگ



را  وندارانیکام یجلورانندگان معترض  رهایاز مس یاریمتاسفانه در بس: گفت ، شود یبرگشت م

 .دهند یو اجازه تردد نم رندیگ یم

  شهیبا سنگ اقدام به شکستن ش میداشته باش ریاگر اصرار بر ادامه مس نکهیس با اشاره به ا-م

 .است ها هیبه خاطر ثابت ماندن کرا وندارانیاعتراض کام: افزود کنند، یو ضرب و شتم م ها ونیکام

از تردد  گرید یشهرها یاریو بس رجندیو ب نیهدشت، اسالم آباد، قاد ،یدر خضر نکهیبا اعالم ا یو

مشکالت در  نیا یدر پ: گفت کنند، یم یرینکند جلوگ دایپ شیافزا ها هیکه کرا یتا زمان وندارانیکام

 .اند را داشته یاعتراضات یسه روز گذشته هم رانندگان کاشمر

 یانتظام یرویز که اعتراض کرده بودند توسط ندر هر رو نکهیبا اشاره به ا یکاشمر ونداریکام نیا

 یکایکه سند یمتاسفانه از زمان: کرد انیبه مشکالت ما گوش نکرد، ب یمتفرق شدند و کس

 .ستین وندارانیکس به فکر رفع مشکالت کام چیدر کاشمر منحل شد ه وندارانیکام

: هستند، عنوان کرد هیمسئول اتحادو  کایآباد و بردسکن فاقد سند لیاکنون کاشمر، خل نکهیا انیبا ب یو

 چیه ها هیسال گذشته نرخ کرا 6اما در  افتهی شیلوازم افزا متیدرصد ق 04تا  53 نکهیبه رغم ا

 .نداشته است یرییتغ

کشور  یدر تمام: امسال خبر داد و گفت یاز ابتدا کیالست متیق یهزار تومان 034 شیس از افزا-م

دو  متیکه به ق یکیشده است حال آن که الست هاهینرخ کرا  افتنین شینسبت به افزا یاعتراضات

 .است دهیهزار تومان رس 034و  ونیلیدو م متیامسال به ق یاز ابتدا شدیم یداریتومان خر ونیلیم

رفع خواهد شد،  وندارانیاز مشکالت کام یاریبس ابدی شیافزا هاهیاگر کرا نکهیبا اشاره به ا یو

اما  میرفتیهزار تومان م 244با  رانشهریتومان تا ا 034 تریهر ل متیق لیوئبا گاز 29در سال : افزود

هزار  244همان  رانشهریبار تا ا هیکرا متیبازهم  ق دهیتومان رس 544به  لیگازوئ متیاکنون که ق

 .کند یم یریگ میها تصم هیتومان است، البته استان نسبت به نرخ  کرا

  شتریب ونیسیکم افتیدر یراشهرها ب ریاز رانندگان سا استفاده

انجمن و  چیمتاسفانه رانندگان کاشمر ه نکهیکاشمر با اعالم ا وندارانیاز کام گرید یکیادامه  در

 یا انهیپا وندارانیکام یکایدر گذشته سند: کند، گفت تیها حما ندارند که بخواهند از آن  یمسئول

 .بسته شده است ریچند سال اخ یداشتند اما ط

آنها در سطح شهر پراکنده هستند  ستین وندارانیکام یبرا یچون مکان مشخص نکهیاره به اح با اش-م

محل  نیقبال اعالم بار در ا: شوند، افزود مهیجر یو رانندگ ییتوسط راهنما شود یموجب م نیکه ا

کمتر  یگرید هرش هیکرا نندیب یم یخاطر وقت نیافتاده به هم ها یاما چون به دست باربر شده یانجام م

 .آورند یبار م ییجابجا یبرا یاست از آن شهر رانندگان

از جمله گناباد و  گرید یشهرها وندارانیاز شش کارخانه قند، پنج کارخانه از کام نکهیبا اعالم ا یو

 ونیکام 34از کارخانجات بزرگ کاشمر که روزانه  یکی: اظهار کرد کنند، یاستفاده م هیدریح  تربت

 .باشد ها یآن متعلق به کاشمر ونیکام 04تنها  دیشا کند یم یریبارگ

 خواهند یم ها یاست اما چون باربر یکیشهرها  ریتعرفه کاشمر با سا نکهیا انیبا ب ونیراننده کام نیا

 دیبا نکهیبه رغم ا: عنوان کرد کنند، یبه رانندگان خود کاشمر اعالم نم رندیبگ یشتریب ونیسیکم



کنند به  افتیرا در یشتریب ونیسیکم خواهند یاما چون م رندیبگ ونیسیکم ها یرا باربر یدرصد خاص

 .کنند یشهرها استفاده م ریخاطر از رانندگان سا نیهم

هزار  244رود حدود  یروز م 03راه را در  لومتریک 9444که  یونیبه کام نکهیبا اشاره به ا یو

 ها نهیهز ریدستمزد شاگرد و ساروغن، سوخت و  نهیبه جز هز نیکنند که ا یپرداخت م هیتومان کرا

 .میهزار تومان عوض کن 054 متیبار روغن به ق کی دیبا لومتریک 3444در هر : کرد انیاست، ب

است از  لومتریک 0934شهر به مسافت  رانیمصوب تا ا هیهرچند کرا نکهیبا اعالم ا ونداریکام نیا

 کیبا کمتر از  کنند یندگان را مجبور مران ها هیهزار تومان اعالم شده اما اتحاد 944و  ونیلیم کی

تا جبران  ابدی شیاها افز هیدرصد کرا 54تا  93 دیحداقل با: تومان بار را جابجا کنند، افزود ونیلیم

 .خسارت گردد

 ماند جهینت یکه ب یمراجعات

به  :گفت وندارانیکام یها هیکرا یفعل تیبا انتقاد از وضع ونیاز رانندگان کام گرید یکیادامه  در

 .نداشته است یا جهیاما نت میا مراجعه کرده یبار به فرماندار نیرفع مشکالت چند یبرا نکهیرغم ا

جابجا  یبرا یبار ها ونیاز کام یبه برخ ها هیروز است که اتحاد 04متاسفانه اکنون  نکهیا انیبا ب یو

استفاده  گرید یشهرها یهایلیاز تر شتریب ون،یسیگرفتن کم یبرا هیاتحاد: اند، گفتکردن نداده

  .شوندیم

 ها هیکرا متیاما ق افتهی شیافزا اریبس ها ونیلوازم کام متیهرچند ق نکهیبا اشاره به ا ونداریکام نیا

و اکنون هم همان   رفتم یهزار تومان م 344که از پنج سال قبل به تهران با  ینکرده به طور یرییتغ

رقم دو برابر  نیا ماا ردیبگ ونیسیدرصد کم 04 دیبا یباربر نکهیبه رغم ا: است، اظهار کرد متیق

 .است شتریب

 044و  ونیلیم کینصب دستگاه سپهتن  یاند که برا را مجبور کرده وندارانیکام نکهیبا اعالم ا یو

هشت ساعت فقط  یروز دیبا ونیدستگاه هر کام نیبراساس ا: هزار تومان پرداخت کنند، گفت

پنج  دیبا یو رانندگ ییبه قانون راهنما زنم یبار م یدرعباس گوجه فرنگاز بن یکند اما وقت یرانندگ

گرما گوجه خراب شده و صاحب بار  نیمدت و در ا نیکه بعد از ا یروز در راه باشم در صورت

 .دهد یمن را نم هیکرا

 میاوریرساندن به موقع بار گوجه آن را دو روزه ب یمجبورم برا نکهیا انیبا ب یکاشمر ونداریکام نیا

 یمتاسفانه کسان: عنوان کرد دهد، یهم م یبلکه نمره منف کند یم مهینه تنها جر یو رانندگ ییاما راهنما

 .خصوص ندارند نیدر ا یا تجربه چیه رندیگ یم یماتیتصم نگونهیکه ا

و بلوچستان  ستانیبه محور س یاس منحل شده اما وقت یپ یسه سال است که ج نکهیبا اشاره به ا یو

 یاریبا مشکالت بس وندارانیکام: افزود کنند، یم مهیاس جر یپ یما را به خاطر نداشتن ج میور یم

 .کنند یدست و پنجه نرم م

 یبه همراه چند نفر ار رانندگان برا وندارانیکام گریاز د یندگیاز رانندگان که به نما یکیادامه  در

جلسه معاون فرماندار و چند نفر  نیا در: بود، گفت افتهیحضور  یمشکالت در محل فرماندار یبررس

  .حضور داشتند یا اداره راه و حمل و نقل جاده ندگانیاز مسئوالن و نما



گران بودن لوازم و  ل،یدر خصوص کم بودن گازوئ یجلسه موضوعات نیدر ا نکهیغ با اشاره به ا-ج

 یها ونیکام شتریب تیو به خصوص فعال نیپائ یها هیکرا ها، یباربر اریبس یها ونیسیو کم کیالست

خواستند تا  یفرماندار یجلسه معاونت عمران نیدر ا: شهر مطرح شد، افزود نیدر ا یبوم ریغ

 .کنند یریگیرا پ کایاقدام و مسئوالن هم موضوع سند یانجمن صنف لیرانندگان نسبت به تشک

: کرد انیرا دادند، ب رانندگان کاشمر یکایجلسه قول باز شدن سند نیمسئوالن در ا نکهیا انیبا ب یو

 .تا چه اندازه مسئوالن به قول خود عمل خواهند کرد میدان یهنوز نم

 :استان کرمانشاه*

 آباد غرب در جاده کرمانشاه به اسالم  ونیرانندگان کامتجمع 

در باتجمع  آباد غرب در جاده کرمانشاه به اسالم  ونیرانندگان کام از یجمعروزشنبه پنجم خرداد ماه،

 .کردند یت در عرصه حمل و نقل خودداریاز فعال  آباد غرب کرمانشاه به اسالمجاده 

 ک،یالست ،یدکیقطعات  یرانندگان، گران یباال مهیپرداخت حق ب: گفت ونیاز رانندگان کام یکی

 .است داران ونیکام یروغن مشکالت بارز تمام

کم بوده، اگر هم باشد  یلیبار خ ز،ینقبل از آن  یکنون حت تا دیاز ع: با اشاره به نبود بار، گفت یو

 .بار را جابه جا نکند دهد یم حیندارد و ترج یراننده سود یاست که اصال برا نییآنقدر پا هیکرا متیق

 دماوند:استان تهران*

 .زدندبلوار شورا  یدر کمربند دست به تجمعشهرستان دماوند خرداد،رانندگان کامیون 0روز جمعه 

 :استان اصفهان*

 برای دومین روزمتوالی ورزنه رانندگان کامیونتجمع 

شهر تجمع این  در فلکه امام رضارانندگان کامیون ورزنه  خردادبرای دومین روزمتوالی،3روزشنبه

 .کردند

 بیجار،سقز ودیواندره:استان کردستان*

شهراجتماع  نیسپاه ا دانیدر مخرداد،جمعی ازرانندگان کامیون بیجارباخودروهایشان 3روزشنبه

 .کردند

 .هم دست به تجمع زدند واندرهید وسقزرانندگان کامیون در شهرهای 

از  ییو سه هزار تن سنگ آهن توسط ناوگان حمل و نقل جاده ا مانیاز چهار هزار تن س شیب روزانه

  .شود یم یریبه سراسر کشور بارگ جاریب

 .است سنندج مرکز استان کردستان واقع شده یلومتریک 009در  جاریب شهرستان

 علی آبادکتول:استان گرگان*

خود  یها ونیبا حرکت دادن کامخرداد،رانندگان کامیون علی آبادکتول دست از کارکشیده و3روزشنبه

بنمایش ممتد، اعتراض خود را  یآبادکتول و به صدا درآوردن بوق ها یعل یدر سطح شهر و کمربند

 .گذاشتند



 دوگبندان:راحمدیو بو هیلویاستان کهگ *

خاور و تانکر حد فاصل از  ،یسیکمپر ،لریاز جمله تر نیسنگ یرانندگان خودروهاخرداد،3نبه روزش

شهرستان  یوحمل ونقل جاده ا یاداره راهدار یشهر دوگنبدان جلو(نماز)فلکه فرودگاه تا فلکه سرباز

 .تجمع کردند چسارانگ

 هیعلم ابانیو خ یر کمربندعصر روز شنبه با تجمع د ییداران نکا ونیاز کام یشمار -رنایا -یسار

 .قشر شدند نیا یمسئوالن به مشکالت صنف یدگیشهر خواستار رس نیا

 نکا:استان مازندران*

دست به اعتراض  نیسنگ یبه همراه خودروها نکاستان خرداد،ده ها راننده کامیون شهر3روزشنبه

 .زدند

 استانداربدرخواست  یاریچهارمحال و بخت استانمعترض در داران ونیکامجریمه 

که با توقف کنار جاده اعتراض  ییها ونیکام میا خواسته سیاز پل: گفت یاریچهارمحال و بخت استاندار

 .نکردن پالک خودرو کنده شود نیو در صورت تمک مهیاند را جر کرده

چهارمحال  استاندر خرداد،عباسی دررابطه با تجمع رانندگان کامیون3براساس گزارش منتشره بتاریخ

را  ها نیماش ینقطه از استان جلو 5تا  9در رانندگان کامیون  خرداد،0جمعهروز: گفت یاریو بخت

خودش  شتریموضوع ب نیاقدام کند و البته ا یریبارگ یحرکت و برا ونیکام گذاشتند یو نم گرفتند یم

 .را در حوزه سوخت نشان داد

و در  مهیاند را جر اعتراض کرده که با توقف کنار جاده ییها ونیکام میا خواسته سیاز پل: گفت یو

 .نکردن پالک خودرو کنده شود نیصورت تمک

 دررشت شرکت حمل و نقل مسافر شهر بارانتجمع اعتراضی رانندگان 

و  یشرکت حمل و نقل مسافر شهر باران مقابل اداره کل راهدارخرداد،جمعی از رانندگان 3روزشنبه

 .تجمع کردند رشتدر  النیگ یحمل و نقل جاده ا

 تیریهفت تپه در محوطه و مقابل دفتر مد شکریمختلف کارگران ن یواحدها یتجمع اعتراض

مطالبات خود در  یهفت تپه برا شکریمختلف ن یخرداد کارگران از واحدها ۵صبح امروز شنبه  از

 .زدند یدست به تجمع اعتراض تیریمقابل دفتر مد

در هفته گذشته  یبهره بردار انی، بدنبال پا رانیآزاد  کارگران ا هیبه اتحاد دهیرس یبه گزارش ها بنا

 یواحدها) مختلف  ی، کارگران بخش ها روزیصبح د ۱۱کارخانه در ساعت  یو خاموش شدن رسم

خود   یاحقاق سه مطالبه اصل یهفت تپه برا شکرین( یاقبال یروهاین ،یبرها، کشاورز یکارخانه، ن

 یعنی

 ۵۵سال  یاهه و عدم پرداخت بن هامعوقات دستمزد سه م _۱

 یشغل نیمشاغل و ندادن عناو یاعتراض به مسکوت شدن طرح طبقه بند_۲

به بهانه اتمام بهره  یاقبال یروهاین( نفر۲۲۲از  شیب) از کارگران  یادیاخراج کردن تعداد ز_۳

 .یبردار



به مطالبات خود  یورف یدگیبرگزار کردند و خواستار رس یدر محوطه کارخانه تجمع اعتراض امروز

 .شدند

فقط با  هفت تپه شکریبه ذکر است سالها اعتصابات و اعتراضات مکرر و مستمر کارگران ن الزم

همراه بوده است و تاکنون  مطالبات کارگران  یو کشور یشهر نیو مسئول تیریمد دیوعده و وع

 .ه استموضوع خشم و انزجار کارگران را دوصد چندان کرد نیمحقق نشده است و ا

  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 ۱۳۵۱خرداد  ۵

 کارگران اخراجی شهرداری طبس برای بازگشت بکارمقابل شهرداری تجمع خانوادگی

خرداد،کارگران اخراجی شهرداری طبس بهمراه خانواده برای بازگشت بکارمقابل 3روزشنبه

 .شهرداری تجمع کردند

 یجارو نیدستگاه ماش کی دیطبس با خر یشهردار یمانیکارگر پ ۲۲ حدودبرپایه گزارش منتشره،

روز  شانیشده به همراه خانوادها کاریکارگران ب. اند شده کاریاز کار ب مانکار،یپ یاز سو ابانیخ

 .طبس تجمع کردند یمقابل ساختمان شهردارخرداد3شنبه

 ۲۲ ابان،یخ یجارو نیدستگاه ماش کی دیهمزمان با خر: ندیگو یدر طبس م یمنابع کارگر یبرخ

 خیداشتند، در تار تیدر سطح شهر فعال یخدمات یروهایطبس که به عنوان ن یشهردار یمانیکارگر پ

 .شدند کاریاز کار ب یماه  سال جار بهشتیارد ۳۱

سال است و آنها هنوز بابت چهار ماه مزد  ۱۵تا  ۱۲کارگران  نیا یسابقه کار نیانگیم شود یم گفته

 .طلبکار هستند یکار حق اضافه کسالیبه همراه  ۵۵سال  یدیپرداخت نشده و ع

به خواسته بازگشت به کار کارگران  ییشرکت اعتنا یکارگران معترض، کارفرما نیگفته ا به

 .میکار الزم ندار یرویتعداد ن نیبه ا م؛یدار یکه با شهردار یطبق قرارداد دیگو یندارد و م یاخراج

 یرو کارگران اخراج نیاز ا. ستیکالت کارگران نمش ریگیطبس پ یاظهارات آنان، شهردار طبق

خود را به  یتیشهر، نارضا نیا یخود با تجمع مقابل ساختمان شهردار یها امروز به همراه خانواده

 .اعالم کردند یمسئوالن شهردار

ندارند به  یمانیدر قبال کارگران پ یتیهستند که مسئول یطبس مدع یگفته آنان، مسئوالن شهردار به

 .ستندیآنها ن یا مهیو ب یمطالبات مزد ریگیپ لیدل نیهم

 نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلیساوه  یگر ختهیکارگران رتجمعات اعتراضی  

درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی  ساوه یگر ختهیکارگران ر روزشنبه پنجم خردادماه،

 کاوه شهرستان ساوه یشهر صنعت رمعیشتی وشغلی دوباره دست به تجمع دراین واحدصنعتی واقع د

 .زدند

تداوم اشتغال و  نسبت به چگونگی ساوه یگر ختهیکارگران ربنابه گزارشات منتشره،اعتراضات 

 زیو هفته گذشته نبدنبال واگذاری به بخش خصوصی برایشان پیش آمده می باشد  که در حقوق ریتاخ

 .به مشکالت خود شدند یدگیخواستار رس یتجمع ییبا برپا



اعتراضی کارگران بازنشسته استان لرستان نسبت به پرداخت نشدن بموقع حقوق و عدم تجمع 

  یاجتماع نیمقابل اداره کل تام همسان سازی حقوق

روزشنبه پنجم خردادماه، کارگران بازنشسته استان لرستان دراعتراض به پرداخت نشدن بموقع حقوق 

 .ی واقع در خرم آباد تجمع کردنداجتماع نیمقابل اداره کل تام و عدم همسان سازی حقوق

 ستیبه روال گذشته ن ها یپرداخت مستمر: از حاضران در تجمع گفتند یتعدادبرپایه گزارش منتشره،

 یخود را برا یها یافتیاز در یبخش دیاست که ما با یطیدر شرا نیا. شود یم زیوار ریو با تاخ

چه  یاجتماع نیکار ندارد که سازمان تام نیبه ا بانک. میخود کنار بگذار یها پرداخت اقساط وام

 .خواهد یو پولش را م کند یم زیرا وار ها یمستمر یزمان

 یآنان و اعضا یزندگ یها یزیر برنامه ؛یمستمر زیدر وار ریتاخ نکهیا انیبا ب معترضان

 م،یانجام ده یکه با پولمان کار میزیر یم یا برنامه یوقت: است، گفت ختهیرا برهم ر شانیها خانواده

را  ینگران نیالبته ما ا. روز بعد ۵ ای ۴ نکهینه ا میکن افتیخود را در یراس زمان مقرر مستمر دیبا

 نیرو از سازمان تام نیهم بشود از هم شتریب ها  یمستمر زیدر وار ریتاخ ندهیآ یها که از ماه میدار

 .میدار یساز انتظار شفاف یاجتماع

حقوق  یساز از مطالبات خود را همسان گرید یکیترض در ادامه مع یلرستان رانیبگ یمستمر

 یتومان مستمر ونیلیم ۲ ریبازنشستگان ز شتریحاال ب نیهم: بازنشستگان عنوان کردند و افزودند

 !شده است؟ بیکه قانونش در مجلس تصو یساز همسان یپس کجاست وعده اجرا. رندیگ یم

 امدندین شانیکه ا میاستان بود یاجتماع نیتام رکلیات با مددر تجمع امروز خوهان مالق: افزودند آنها

 .میمالقات کن یبا و گر؛ینوبت تجمع د کی یر شد فردا پس از برگزاراو قر

 :رانیا سندگانینو کانون

 میکن یرا محکوم م رانیا سندگانیکانون نو یبه جشن پنجاه سالگ یو انتظام یتیامن یروهاین ورشی

 سیسال تأس نیبه جشن پنجاهم ورشیبا  یو انتظام یتیماموران امن 0520جمعه چهارم خرداد  روز

 ادشدهی یروهایاز آغاز مراسم، ن شیپ یساعات. آن شدند یمانع از برگزار ران،یا سندگانیکانون نو

دعوت شدگان  ریکانون و سا یجشن و اطراف آن را محاصره و از ورود اعضا یمکان برگزار

مراسم هجوم برده و  یبه مکان برگزار ییبا استناد به حکم قضا ماموران سپس. کردند یریجلوگ

 نیمز یها ها و بشقاب گروه تدارک جشن، اموال کانون شامل پوسترها، فلش یضمن بازداشتن اعضا

 .شده بود به غارت بردند هیته ادگاریبه آرم کانون را که به رسم 

از آن  ست؛ین سابقه¬یاست ب یق شهروندحقو نیتر یینقض آشکار ابتدا انگریکه ب ییبرخوردها نیچن

و  ندهیمحمد جعفر پو ،یاحمد شاملو، محمد مختار ادبودیمراسم  یتوان به ممانعت از برگزار-یم انیم

 دونو ب یخصوص یدر مکان یبه مراسم ورشی. اشاره کرد ریاخ یها در سال انیشیاشرف درو یعل

و  یو اجتماع ینرمندان و کنشگران فرهنگناشران، ه سندگان،یاز نو یبا حضور جمع یاعالم عموم

اعمال  دیاطراف آن نشان از تشد ابانیو کوچه و خ یمنزل مسکون کی ی ساعته نیقرق چند

صورت  یطیدر شرا ییبرخوردها نیچن که نیُطرفه ا. دارد یاسالم یحکومت جمهور ی سرکوبگرانه

شناختن حق  تیبه رسم یگذشته، مدع ماه ید یمردم یها که حکومت پس از اعتراض ردیگ یم

قرن است  میکه ن رانیا سندگانیکانون نو ست یهیبد. اعتراض و تجمع مخالفان و معترضان شده بود

ها و  حصر و استثنا، متحمل رنج چیه یب انیو ب شهیاند یو دفاع از آزاد یزیدر راه سانسورست



 نیدست داده است با چنفعال و سرشناس خود را از  یاز اعضا یشمار یشده و حت انفراو یها زخم

که  یسرکوبگران. و نخواهد ماند ماند یخود باز نم یو فرهنگ خواهانه ینقش آزاد یفایاز ا ییها ورشی

کانون اما همچنان هست، پنجاه  ند؟یکانون بسته بودند اکنون کجا یقرن گذشته کمر به نابود میدر ن

و شادا که با نسل جواِن  دهد یمسرفراز خود ادامه  اتیخود را پشت سر گذاشته، به ح یالگس

 .شود یتر م روز به روز شکوفاتر و شاداب خواه یآزاد سندگانینو

ساکنان  یمزاحمت برا جادیغارت اموال کانون و ا ادشده،یهجوم به مراسم  رانیا سندگانینو کانون

 ییگردهما یو آزاد انیب یجز سرکوب آزاد یزیآن را که همانا چ امدیو پ نیمدعو گان،یخانه، همسا

و هر  انسانهر  ی هیرا حق اول ها ییگونه مراسم و گردهما نیا یکانون برگزار. کند یمحکوم م ست،ین

به  خواهد یدر سراسر جهان م خواه یو اهل قلم و آزاد یو از مجامع فرهنگ داند یم یتشکل

 رانیا سندگانیاعتراض کنند و به دفاع از کانون نو رانیحکومت ا ی سرکوبگرانه یبرخوردها

 .زندیبرخ

 رانیا سندگانینو کانون

 0520خرداد  3

 مسافرت فعالین کارگری ومعلمان درآستانه صدوهفتمین اجالس سالیانه سازمان جهانی کار

معلمان  یفعال صنف یسیکارگران شرکت واحدولقمان و یکایسند ندگانینما یوداود رضو یرضاشهاب

پنجم خرداد عازم  یالملل نیب یکاهایکار و سند یانسازمان جه نیبامسئول ییدارهاید یکردستان برا

 .شدند سیپار

 



 کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه:منبع

 درمیدان بار کم محصول متیبه قنسبت  استان گرگان  کاران ینیزم بیساعتراضی  تجمع 

درمیدان بارشهر  کم محصول متیبه ق استان گرگان دراعتراض کاران ینیزم بیس خرداد،3روزشنبه 

 .گرگان اجتماع کردند

را هزار تا هزار وپانصد  ینیزم بیس لوگرمیکه مردم هر ک یدر حالبراساس گزارشات منتشره،

 ای نیمحصول را به طور عمده  سر زم نیکنند اما کشاورزان  ا یم یداریتومان از مغازه ها خر

 . توانند بفروشند یتومان نم944از  شیرا ب  لوگرمیبار ، هر ک دانیم

بازار ، مشکل حمل و  میمحصول ، نبود نظارت درست بر تنظ نییپا متیکنندگان ،  عالوه بر ق تجمع

 . استان ها را از علل تجمع خود اعالم کردند گریبه د ینیزم بیارسال س ینقل برا

کنند و به طور  یم نهیتومان هز ونیلیم 03به  کینزد ینیزم بیهر هکتار س یبرا کشاورزان

تومان ،  944گرم   لویکنند و با فروش هر ک یتن محصول برداشت م 93متوسط  از هر هکتار 

 .کنند یتومان در هر هکتار ضرر م ونیلیدست کم ده م

 . ستیهفته مقدور ن کیاز  شیب ینیزم بیس یهوا نگهدار یتوجه به گرما با

شود  یم ینیب شیکاشتند که پ ینیزم بیر سهکتا944در شش هزار و  یکشاورزان  گلستان امسال

 . هزار تن محصول برداشت کنند 944

 93 شیگلستان هفته گذشته از افزا یجهاد کشاورز یاهیگ داتیمعاون بهبود تول یرضا عباس محمد

کاشته شده در  ینیزم بیدرصد  از س 04: در گلستان خبر داد و گفت   ینیزم بیس دیتول یدرصد

رغبت  یآن ب دیو تجار  به خر یلیتبد عیاست که سبب شده صنا یتازه خورگلستان رقم مخصوص 

 .باشند

 اسفبار فاضالب تیوضع محله قلعه نو سبزوار نسبت به یاهالتجمع اعتراضی 

و  اسفبار فاضالب تیوضع به دراعتراضنو سبزوار  از اهالي محله قلعه جمعيخرداد،3روزشنبه

 .زدندساختمان شوراي اسالمي شهر  مقابل  ست به تجمعسرازیر شدن در سطح معابر د

محله مشکالت  نیمحله قلعه نو اعالم کردند، نبود شبکه فاضالب درا یاهالبرپایه گزارش منتشره،

 .دنبال دارد ساکنان به یرا برا یادیز یها یماریو ب یبهداشت

به نسبت  نواحد تهرا یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده هنر و معمار انیدانشجو تجمع اعتراضی

 دانشکده ییجابجا

واحد تهران در  یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده هنر و معمار انیاز دانشجو یجمعخرداد،3روزشنبه 

 .دانشکده تجمع کردند نیا ییاعتراض به جابجا

واقع در تقاطع  یدانشگاه آزاد اسالم یواحد مرکز یدانشکده هنر و معماربراساس گزارشات منتشره،

دانشکده در اعتراض به انتقال آن از  نیا انیاز دانشجو یانقالب شاهد تجمع جمع بانایو خ نیفلسط

  .به منطقه سوهانک بود یعلمحل ف



 نیمسووالن ا یخواستار تعهد کتب ییبا در دست داشتن پالکاردهااعتراضی تجمع  نیدر ا انیدانشجو

  .ه اندبه منطقه سوهانک شد یبر عدم انتقال آن از محل فعل یدانشکده مبن

 جان باختن یک کارگرجوان زیرآوار درقزوین 

آوار  زشیعملیات سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري قزوین از ر معاونخرداد،3روزشنبه

 .خبر داد یو مرگ کارگر ساختمان نیقزو یدر بلوار بهشت یمیساختمان قد بیدر محل تخر

آتش نشاني  093در تماس مردمي با سامانه : گفت موسي خاني قدیربه گزارش یک منبع خبری محلی،

ـ کوچه پرواز  نیقزو یدر بلوار بهشت بیآوار ساختمان در حال تخر زشیقزوین از وقوع حادثه ر

 .خبر داده شد

 ییبابا 9ستاد فرماندهي این سازمان بالفاصله آتش نشانان ایستگاه هاي شماره هفت مفتح و : افزود یو

  .درا به محل حادثه رهسپار کر

عملیات سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري قزوین با اشاره به حضور اولین اکیپ  معاون

 ریغ بیتخر لیحادثه که به دل نیا انیدر جر: دقیقه به محل حادثه افزود 0عملیاتي در کمتر از 

 یروبر  کبارهیطبقه دوم به  وارهیاز سقف و د یقسمت وست،یبه وقوع پ یمیساختمان قد یاصول

 یآوار ساختمان ریدر ز یو منجر به گرفتار شدن و ختهیفرو ر ستانافغان تبعه  ساله 95 کارگر

  .شود یم

نوار هشدار  دنیبه محل با کش دنینجاتگران و آتش نشانان بالفاصله پس از رس: کرد حیتصر یو

و استفاده از  یمنیکامل نکات ا تینجات را آغاز کرده و با رعا اتیخطر در اطراف محل حادثه عمل

 یآوار ساختمان ریکارگر جوان از ز یو رها ساز یامداد و نجات مشغول آواربردار ژهیو زاتیتجه

  .شدند

آوار  ریکارگر جوان را از ز هیبا تالش و در همان لحظات اول یاتیعمل یروهاین: کرد انیمسئول ب نیا

ن اورژانس دادند که متأسفانه امدادگرا لیتحو یپزشک ناتیانجام معا یرا برا یخارج کرده و و

  .مشخص شد کارگر جوان براثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است
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