
 1401خرداد ماه  30و  29اخباروگزارش های کارگری 

 زنفر از معلمان در زندان سق 10 یغذا  عالم اعتصاب ا -

خانواده   - سقز  یهاحضور  ب  ی معلمان  و  بازداشت  تداوم  به  اعتراض  در  سقز  شهر  دادگاه    ی مقابل 

 بازداشت شده      ی صنف  ن ی فعال ت یاز وضع  ی خبر

از    ت یهمکاران در بند و اعالم حما  ی ن شهر سقز با خانواده هامعلما   ی از فعاالن صنف  یتعداد   دارید   -

 ی معلمان زندان

 ی طهماسب  رضا بازداشت فرهنگی کنشگر سنندج -

 ی خیش  خالد  دربارهخبر  حی صحت  -

 الن یگ  ی  معلمان زندان  ت یوضع ی ریگ یگزارش پ -

  داد ماهخر ۲۶معلمان از روز پنج شنبه   یصنف  ی تشکل ها  نی از فعال ی تداوم بازداشت جمع   -

 ران یبه رهبر ا س یمعلمان انگل ی  ه یکل اتحاد  ر یدب ینامه   -

روز  - وسیزدهمین  سازمان    دوازدهمین  بگیران  ومستمری  بازنشسته  کارگران  سراسری  اعتراض 

افزایش   بر  مبنی  وزیران  هیأت  مصوبه  به  نسبت  اجتماعی  بازنشستگان    10تامین  حقوق  درصدی 

    حقوق بگیروعدم همسان سازی کامل غیرحداقل

پرداخت    - وعدم  حقوق  پایین  سطح  به  اعتراض  در  اهواز  شهرداری  کارگران  اعتصاب  جدید  دور 

 بموقعش  

نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی با تجمع وپهن کردن    راحمد یو بو   هی لویآبداران کهگاعتراض    -

 مقابل مجلس  سفره خالی

اعتراضات    - بادامه  بال  ی کشاورز   مه یکارگزاران  به  تجمع  نسبت  برپایی  با  استخدامی  مقابل  تکلیفی 

 و مصلحت نظام  ص یساختمان مجمع تشخ

معدن سونگون ورزقان مقابل    نگ ی چیلپروژه   ن یکارگران اخراج شده شرکت آهن آج   یتجمع اعتراض   -

 مجتمع  ن ی ا ت یریمد 

 هشتمین روز اعتصاب غذای رضاشهابی  -

 درخطر است  ی رضا شهابجان 

 ن یزندان او  ۲۰۹قبل از بند   ی ساعات  یانکارگر زند  یرضا شهاب  تماس 

شناخته    ی از اعضا   ی د یحسن سع   ی همسر کارگر زندان   ی م یرح  ن ی ام خرداد ماه خانم نسر  ی امروز س  -

 مراجعه کردند  نی زندان او یکارگران شرکت واحد به دادسرا یکا یشده سند 

 ی زمان  در اعتراض به بازداشت واله  ی عموم ه یان یب  -

 ی میسل  یحکم زندان مهد  ی: اجراان ریا سندگان یکانون نو  -

 تجمع اعتراضی رانندگان وانت بار میوه فروش ایالم نسبت به بالتکلیفی شغلی درمیدان میالد  -



در  اعتراضی  تجمع   - به    اسر ی کشاورزان  آبنسبت  شال  ی کم  شدن  خشک  فرمانداری    زارها یو  مقابل 

 لنگرود 

اعتراض  ن یپنجم   - کام  یروزتجمع  به ض  ونی رانندگان  نظارت نسبت  پاسخ   ی هاعف  نبودن  دولت،  گو 

 یاو حمل و نقل جاده  یچند ساله مقابل سازمان راهدار یمرتبط و سرگردان ی هاسازمان 

نسبت به عدم    شعبه دانشگاه تهران  ی باختگان صندوق امانات بانک ملمالات اعتراضی  تجمع ادامه    -

 پاسخگویی مسئوالن 

ف  - فرمایشی  انتخابات  به  نسبت  اعتراضی  ورزش  تجمع  وزارت  مقابل  کشور  سوارکاری  دراسیون 

 وجوانان 

 بدنبال سقوط با خودروبه دره  یمعدن زغال سنگ طزره البرز شرق کارگر جان باختن  -

 ی بر اثر برق گرفتگ ز یتبر ی سبز شهردار  یکارگر فضا جان باختن  -

 ز نفر از معلمان در زندان سق  10 یغذا عالم اعتصابا*

 :انیسقز، آقا ی زندان معلمان

 یعبدالله خالد 

 ی عبد   مان یسل

 یقادر احمد 

 ی نی ام آمانج 

 ی مراد  زاهد 

 ی حان ی ر ل یاسماع

 خاکپور  حسام 

 ی حامد   طاهر

 ی شکوه ن محس

 ان یم یرح حسن

بازداشت غ   در ادامه  به  به   یدگیو عدم رس  ی قانون  ریاعتراض  از    ان، یحق جامعه فرهنگ به مطالبات 

 .( اعالم اعتصاب غذا کردند کی صدوو نهم خرداد هزار و چهار ست ی ظهر امروز )ب ۱۲ساعت  

در مراحل بازداشت و عدم    یرقانون یشدن روند غ   ی که معلمان، در اعتراض به ط  ست یبار ن  ن ی اول  ن یا

  ی عبد   ل یاسماعو    یلنگرود   ی بهشت  محمود شتر،یپ   کنند،ی آنان، اعتصاب غذا م  ی هابه خواسته   یدگیرس

 .ودند خود، اعتصاب غذا کرده ب  ی اهخوحق  ی صدا شدنده یشن یبرا ز، ین  یلطف اسکندر رایو اخ 

 خواهند؟ ی که مگر معلمان چه م  جاست ن یا  یسوال اصل اما،

آن   ایآ برچ  یبرا  گانیآموزش را  سته،یاز دستمزد شا   ریغ  یز یها، چمطالبات  آموزان،    شدن ده یدانش 

 آموزش و... است؟  ی ساز  یروند پول 



 د؟ خواهنی کشور م ن یفرهنگ ا  ی از اعتال ریغ  ی زیمعلمان چ  مگر

 :ترسوال عمده  و

بار   ریاز ز   ،یبا داغ و درفش و پرونده ساز  ،یمطالبات قانون   نی به ا  یی پاسخگو یمسئوالن به جا   چرا

 کند؟ی م ی شانه خال ت،یمسئول 

خانواده * سقز  یهاحضور  ب  یمعلمان  و  بازداشت  تداوم  به  اعتراض  در  سقز  دادگاه شهر    ی مقابل 

 ه    بازداشت شد  یصنف  نیفعال  تیاز وضع  یخبر

 خرداد  29یکشنبه 



 

در    هکردستان)سقز( ک   معلمان   یصنف   انجمن  یمعلمان شهر سقز و اعضا  ی صنف  ن ی نفر از فعال  ازدهی

خرداد در شهر سقز بازداشت شده    ۲۶سطح کشور در روز پنج شنبه    ان یتجمع بزرگ فرهنگ   انیجر

که  یخرداد در حال   ۲۹  نبه کشیروز  باشند.    ی م   یرقانون یشهر در بازداشت غ   ن ی اند همچنان در زندان ا

معلمان، در مقابل زندان آن شهر    یصنف   نیاز فعال  یجمع   یبا همراه   ن یمعلم  نی ا  یخانواده    یاعضا 

  یشدند. تا لحظه    زانی عز   ن ی و شرط ا  د یق  ی و ب  عتر یهر چه سر  ی دست به تجمع زده و خواهان آزاد 

 .باشد  ی نم  در دست  یبازداشت ن یفعال  نی ا ت یاز وضع ی اطالع  چ یخبر ه   نی ا م یتنظ 



خرداد آزاد نشوند و    ۲۹  کشنبه ی  روزکه    یاعالم نموده اند؛ در صورت   یهمگ  ی فعال صنف  ازدهی   نی ا 

 متوقف نشود، دست به اعتصاب غذا خواهند زد.  یقانون  ر یروند غ ن یا

از    تیهمکاران در بند و اعالم حما  یمعلمان شهر سقز با خانواده ها  یاز فعاالن صنف  یتعداد  دارید*

 . ی ن زندانمعلما

 خرداد  29یکشنبه 

 

 ی طهماسب رضا  بازداشت فرهنگی کنشگر سنندج *



رس  اطالعات  به  تر   ی کی  ی طهماسب  رضا   ی آقا  ده،یبنا  سرشناس    انجمن معلمان    ی صنف  ن یفعال   نی از 

دوشنبه  کردستان_سنندج   ی صنف امروز  نحوه    ۱۴۰۱خرداد    ۳۰،  از  تاکنون  است.  شده    ی بازداشت 

 .ست یدر دست ن ی خبر ی فعال صنف نی ا ی نهاد بازداشت کننده   بازداشت، علت بازاشت و 

قهر  ران، یا   انیفرهنگ   ی صنف   یها تشکل   ی هماهنگ   ی شورا برخورد  نوع  فعاالن صنف  ، یهر  را،    ی با 

غ   یقانون   ر یغ  یاقدام درا  داند ی م   یاخالق  ری و  با  که  دارد  انتظار  ا   یبرخ   ت یو  مسئوالن،    ن یاز 

 کشور باز گردد. ان یرامش به جامعه فرهنگشود و آ دهیبرچ  یرقانون یغ  ی برخوردها

 ی خیش   خالد  درباره خبر ح یصحت*

شناس  ، یخیش   خالد  جامعه  انجمن  عضو  و  جر   ران،ی ا  ی معلم  در    ۲۶شنبه  پنج   ی هابازداشت   ان یکه 

بود،   بازداشت شده  د   ۹همراه    خرداد   28شنبه  روزخرداد، در سقز  نام    گهیتن  آزاد شد که متاسفانه 

 ذکر نشده بود جزو آزادشدگان  شان یا

 .م یطلبی پوزش م  ، یاشتباه سهو ن ی ا لیو جامعه معلمان، به دل  ختهیهمکار فره  ن یا از

 رانی ا  انیفرهنگ ی صنف ی هاتشکل ی هماهنگ  یشورا   کانال

 الن یگ ی  معلمان زندان  ت یوضع ی ریگیگزارش پ *

رشت، در    یدادسرا  کی کش  یصادره توسط قاض  یقه یبه قرار وث   ت یخرداد با عنا   ۲۹  کشنبهی  امروز

شنبه    ۵ساعت   پنج  روز  برا  ۲۶عصر    ز یعز   ،یعادل  پور،انوش   ی ق یصد   محمود   ان یآقا  ی خرداد، 

ا  ید یسع   وجواد   ینهال   ی عل،یالجورد   زاده،جهانبخش قاسم  وعده  طبق  د   ی و  بودند.    روز یکه  داده 

تعداد   زان یعز   ن ی ا  یخانواده اعضا  یو  گ   ی از  معلمان  ساعت    الن، یکانون  دادسرا   ۷از  در    ی صبح 

  قه یامکان سپردن وث   حالن یدر آن شعبه حاضر شدند، با ا   قه ی وث  ع یتود   ی برا  یت، همراه با سند ملک رش

 .کرد  دایتداوم پ   زانیعز  نی ممکن نشد و بازداشت ا

نفره زندان    ۲۰۰  ی بند عمومرا از محل بازداشت    ی معلمان زندان  ن ی ذکر است که صبح امروز، ا  قابل

کنفرانس    دئویو  قیاز طر  ی( دادگاه، با قاضنی)آنال  یور رحضیشرکت در جلسه غ  ی برا  ان رشت الک

 .آنان محسوب شد  یمحاکمه  یجلسه  نی اول ل، یبه وک ی جلسه، بدون دسترس نی احظار نمودند و ا

  ع یتود   ی برا  گذارقه یرا که وث   یاحه یال   ، یدفتر شعبه سوم بازپرس  ر یظهر، مد   م یو ن   ک یساعت    حدود 

  ر یگیپ   ۲  ی فر یدادگاه انقالب و ک   ق یداند و اعالم کرد فردا از طر بازگر  ی کرده بود، به و   م ی تقد   قه یوث 

 .د یباش  قهیوث   عی پرونده و تود 

خود،    یصادر شده بود، در نوبه   ترش یپ قهیقرار وث   کهی در حال  ،یاقدام  بازپرس شعبه سوم بازپرس   نیا

 .رود ی شمار ممنتظره به  ریو غ   یفراقانون  یاقدام

مدت، بدون امکانات    ن ی معلمان  محترم، در تمام ا  نی که باعث شده ا  است یاخالق  ریغ   ی اقدام، اقدام  نیا 

 .مسواک و... در زندان معذب باشند  ،یاعم از لباس راحت  ،یشخص

 .نخواهد ماند   دهیمردم و معلمان کشور پوش  ن ی زبیاز چشمان ت ی اقدامات نی چن  قطعا  

دورب  ی قاض  م،ی دواریام به  استناد  با  در    یهان ی پرونده،  دستگ موجود  زمان    زان، یعز   ن یا  ی ریمحل 

نحوه   ی ریدستگ ح   یو  ماموران،  خشن  به   ی ریدستگ  ن یبرخورد  حقانرا  سند  معلمان    نی ا  ت  یعنوان 

بررس  ز، یعز هم   ی مورد  دهد،  عنا   ن یچنقرار  قانون  ت یبا  اعتراض  ی به  تجمع  بر    ۲۶  ی بودن  خرداد، 

 . د یرا صادر نما  زانمان یبرائت عز ،یقانون اساس  ۲۷اصل  ساسا



  خرداد ماه ۲۶معلمان از روز پنج شنبه   ی صنف یتشکل ها نیاز فعال ی داوم بازداشت جمعت*

 :انجمن صنفی معلمان گیالن 

 محمودصدیقی پور  -1

 عزیزقاسم زاده -2

 جواد سعیدی  -3

  انوش عادلی -4

 آقای نهالی -5

 آقای الجوردی  -6

 :انجمن صنفی معلمان کردستان_سقز و زیویه

 خالد عبداللهی  -7

 سلیمان عبدی  -8

                        احمد قادری -9

 آمانج امینی  -10

 زاهد مرادی  -11

 اسماعیل ریحانی  -12

 حسام خاکپور  -13

 حسن رحیمیان  -14

 طاهر حامدی  -15

 محسن شکوهی  -16

 :انجمن صنفی معلمان کردستان_دیواندره

    هیوا قریشی -17

 کاوە محمدزادە -18

 امیدشاە محمدی  -19

 رویز احسنی پ -20

 :انجمن صنفی معلمان کردستان_سنندج

 غیاث نعمتی  -21

 محمد رضا مرادی  -22



 صالح حاجی میرزایی  -23

 بهزاد قوامی  -24

 :کانون صنفی معلمان بوشهر

 محسن عمرانی  -25

 محمود مالکی  26

 :انجمن صنفی معلمان فارس 

  زهرااسفندیاری خانم -27

   حسام الدین مظلومی -28

  ادیمراد نوش -29

 مرتضی رشیدی  -30

 رمضان ابونصری  -31

 ران یا ان ی فرهنگ یصنف  یهاتشکل   یهماهنگ  ی شورا

 ۱۴۰۱خرداد ماه    ۳۰ 

 ران یبه رهبر ا س یمعلمان انگل ی  هی کل اتحاد ری دب ی نامه *

 رمنگام یراوچ، ردنال ب کیدکتر پاتر ل یرز ه لسکورت،یه  یمرکز آموزش  رکلیدب

 ران یاستان تهران، ا 11تهران، منطقه   ی م معظم رهبردفترمقا  ، یخامنه ا ی دعلیهلل س  ت یآ

 ی گرام یمعظم رهبر  مقام 

تشکل    ن یدر خصوص سرکوب فعال   س،یمعلمان انگل   ی ه یاتحاد  NASUWT از طرف  ی ندگیبه نما   من 

 .کنمی معلمان، با شما مکاتبه م ی صنف ی ها

ها  ی هماهنگ  یشورا فعال  ران،یا  ان ی فرهنگ  یصنف   یتشکل  شکل  ب  ی به  رابطه  موضوعاتدر  که    ی ا 

تاث   یاعضا  تحت  را  م  ر یآن  شرا  دهد،یقرار  کم،  حقوق  جمله  نامناسب،    اریبس  یبازنشستگ  طی از 

  .کرده است  ی آموزش اعتراض و اطالع رسان یساز  یی و کاال ی ساز یخصوص 

و بازداشت معلمان    ب ی به تعق   ،یمشروع و قانون   یهاخواسته   نی پاسخ دادن به ا  یبه جا   رانیا  حکومت 

که به شکل    ی _عبد لیاز معلمان فعال در زندان هستند؛ از جمله #اسماع   ی اد ی. تعداد ز پرازد ی فعال م

م   ۷از    ش یب  یظالمانه  سر  به  زندان  در  است  آزاد برد ی سال  خواهان  ما  شر   د یق  ی ب   ی.    یهمه   طو 

 .م یهست   ،ی_عبد ل ی#اسماع ژه یبه و ، یمعلمان زندان

  یی احضار و بازجو  یت یامن   ی کشور توسط نهادها در سرتاسر    گر یصدها معلم د   ش یطول شش ماه پ   در

اند.  شده   یاتهام بازداشت و زندان   م ی بدون تفه  ی و حت  ی رقانونیها به شکل غاز آن   ی اد یاند و تعداد ز شده

ارعاب و    بجز  یگری ها، معنا و هدف د اند و تداوم بازداشت آن نشده  یجرم  چی مرتکب ه  نی معلم  ن یا



تشکل     یو برحق خود در راستا  یاز تدوام اعتراضات قانون  دنیدست کش  یبرا   نی معلم گریترساندن د 

 .آنها، ندارد  ی و مطالبه حقوق قانون   یاب ی

  ی کارگر ی هاه یاتحاد   ن ی سرکوبگرانه با معلمان و فعال  ی که به برخوردها  خواهم ی مصرانه از شما م  من 

 .د یرا فراهم ساز ی زندان نی معلم یو شرط همه   د یق  یب  یآزاد  ط یو شرا د یده ان یپا

 .منتظر پاسخ شما هستم من

 احترام  با

 راوچ ک یکل، دکتر پاتر ریدب

 ران یا ان یفرهنگ  یصنف   یتشکل ها  ی هماهنگ  ی : شورابازنشر 

 ۱۴۰۱خرداد  ۲۹

روز * وسیزدهمین  سازمان    دوازدهمین  بگیران  ومستمری  بازنشسته  کارگران  سراسری  اعتراض 

ا بر  مبنی  وزیران  هیأت  به مصوبه  نسبت  اجتماعی  بازنشستگان    10فزایش  تامین  حقوق  درصدی 

    بگیروعدم همسان سازی کامل حقوقغیرحداقل 

ودوشنبه  روز یکشنبه  روز،  30و  29های  وسیزدهمین  دوازدهمین  برای  بازنشسته  خرداد  کارگران 

اجتماعی   تامین  بگیران سازمان  نسبت  ومستمری  اعتراضشان  بر  به  مبنی  هیأت وزیران  به مصوبه 

با راهپیمایی    بگیروعدم همسان سازی کامل حقوق بازنشستگان غیرحداقل  درصدی حقوق   10افزایش  

 وتجمع ادامه دادند.

یکشنبه   اجتماعی   خرداد،  29روز  تامین  سازمان  بگیران  ومستمری  بازنشسته  به    کارگران  دست 

درشهرهای   اجتماعی  تامین  اداره  و  قدرت  مراکز  مقابل  وتجمع  راهپیمایی 

 کرمانشاه و...زدند.قزوین،اری،شوش،شوشتر،اراک،اهواز،رشت،زنجان،دورود،س

 کرمانشاه:تجمع وپهن کردن سفره خالی 

 



با برپایی تجمع    کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی   خرداد،  30روزدوشنبه  

و.....  رشت،زنجان،کرمان  نسبت    درشهرهای  اعتراضشان  بر  به  مبنی  وزیران  هیأت  مصوبه  به 

 ،ادامه دادند. بگیروعدم همسان سازی کامل حقوقی حقوق بازنشستگان غیرحداقلدرصد  10افزایش 

پرداخت  * وعدم  حقوق  پایین  سطح  به  اعتراض  در  اهواز  شهرداری  کارگران  اعتصاب  جدید  دور 

 بموقعش  

بتاریخ   شده  ای  رسانه  های  کارگران    30و    29گزارش  اعتصاب  روز  چندمین  از  حاکی  خرداد 

در اعتراض به سطح پایین حقوق وعدم پرداخت بموقعش می    النشهر اهوازچندمنطقه از شهرداری ک

 باشد. 

بنا بهمین گزارش،بدلیل اجتناب کارگران معترض شهرداری اهواز خیابان های محله هایی از اهواز  

 مملو از زباله شده است. 

رداری  اعتصاب چندروزه کارگران شه  شهر اهواز با اشاره به  یعضو شوراخرداد،  29روز یکشنبه  

گفت: خبرنگاررسانه  به  د   یبا کمک شهردار  اهواز  مناطق  و  ا زباله   یآورجمع   گریمرکز  در    ن یها 

  ی روهایاز تمام ن   یریگاقدام به اندازه کار خود کارگران که با بهره   ن یمنطقه در حال انجام است اما ا 

 . ست یموثر ن  دهند،ی زباله را انجام م ی آورکار جمع  مانکار یپ

کهگآبداراعتراض  * بو   ه یلو یان  وپهن    راحمدیو  تجمع  با  ومعیشتی  شغلی  امنیت  نداشتن  به  نسبت 

 مقابل مجلس  کردن سفره خالی

بو   هی لویکهگاستان  آبداران   یکشنبه    راحمد یو  روز  و  رساندند  تهران  به  برپایی    29خودرا  با  خرداد 

سفره خالی کردن  وپهن  مجلس   تجمع  را  مقابل  امنیت ش  اعتراضشان  نداشتن  به  ومعیشتی  نسبت  غلی 

 بنمایش گذاشتند. 

 

ای شده، با پالکاردهابرپایه گزارش رسانه  کنندگان  دست    یی تجمع  قرارداد   منجمله»  در  هشت سال 

خود    ی کار   داریپا  ت یو امن  ی عدالت شغل یخواستار برقرار«برابر با مرگ آبداران ی برون سپار ن ی ننگ

 .ند شد 



اعتراضات  * بادامه  بکشاورز  مه ی کارگزاران  نسبت  تجمع  ی  برپایی  با  استخدامی  بالتکلیفی  مقابل  ه 

 و مصلحت نظام ص یساختمان مجمع تشخ

دوشنبه   ب   خرداد،  30روز  به    ی کشاورز   مه یکارگزاران  نسبت  دارشان  دانه  اعتراضات  درادامه 

 زدند.  و مصلحت نظام  ص یمقابل ساختمان مجمع تشخبالتکلیفی استخدامی دست به تجمع 

 

خبرنگار  به  کنندگان  گفتند:تجمع  ای  پ  ی مطالبه رسانه  تع  ی ریگ یما  ب  فیتکل  ن ییطرح    مه یکارگزاران 

 .طرح است  تر عی هر چه سر   یاز مجمع و درخواست  بررس  ی کشاورز

وارد    یکشاورز   مهیکارگزاران ب   فیتکل  نیی به طرح تع  یراد ینگهبان ا   ی: مجلس و شورا آنهاافزودند 

  .اند طرح موافقت کرده ن ینکرده و با ا 

وارد کرده بود    یراداتیطرح ا  ن یمصلحت نظام به ا   ص ینظارت مجمع تشخ  یعال  أت ی هادند:آنهاادامه د 

مصلحت نظام    ص یبه صحن مجمع تشخ  م یطرح را مستق   نی گرفت ا  م یماه تصم  بهشت ی که مجلس ارد 

  .رند یبگ  م یمجمع در مورد آن تصم ن ی ا یاعضا  یارجاع دهد تا همه 

  ترع ی هر چه سر  یموضوع از مجمع و درخواست  بررس  ن یا   ی ریگ یما پ  ی: مطالبه آنها درخاتمه گفتند 

  .طرح است 

میشودکه   تعخاطرنشان  ب  ف یتکل  ن ییطرح  حدود    ی کشاورز   مه یکارشناسان  گذشت  از  سال    7بعد 

طرح در مجلس نهم مطرح و در مجلس دهم مصوب شد اما بارها    نی مانده است. ا  فیهمچنان بالتکل 

 ادامه دارد.  ازدهم یروند همچنان در مجلس   نی برگشت و ا نگهبان رفت و مجدد به مجلس   ی به شورا

معدن سونگون ورزقان مقابل    نگیچیلپروژه   نی کارگران اخراج شده شرکت آهن آج  یتجمع اعتراض*

 مجتمع   نیا ت یر یمد



 

ا  بعد  کارگران  اخراج  آج  ن ی از  آهن  توسط شرکت  ب   ن ی پروژه  که  ساکن    شترشان یدر معدن_سونگون 

کامل کارگاه    ی لیاقدام به تعط  ر یبه کارگران با عنوان ز  ه ی شرکت با فرستادن اطالع  ن یمنطقه هستند، ا 

 : گرفته است 

 سالم  با

ماه، کارگاه به    بهشت ی ام ارد   ۱۶  خ ی از تار  د یهمانگونه که مستحضر  رساند یم   ز یاطالع همکاران عز  به 

_مس،  ی کت_کاناجرا شده از طرف شر  ی نگرفتن کارها  لیعدم پرداخت مطالبات شرکت و تحو   لیدل



م به  ی تصم  ن ی جلسات مشترک با کارفرما شرکت آهن آج  دن ینرس  جه یبود با توجه به نت   ق یدر حالت تعل 

از    ی لیتعط و  تمام  ۱۴۰۱خرداد    کمیکامل کارگاه گرفته  گردد توجه    یم   یاتمام همکار  روها ین   ی با 

 اهد گرفت.و حقوق تعلق نخو مهیب  روها یاز ن چکدام یه  یفوق برا خ یکه از تار  د ییفرما

 برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 هشتمین روز اعتصاب غذای رضاشهابی *

 درخطر است یرضا شهابجان

 .ن یزندان او  ۲۰۹قبل از بند    یساعات  یکارگر زندان یرضا شهاب   تماس

که مدت هفت روز است در اعتصاب    یی کایفعال سند   ی خرداد رضا شهاب   ۲۹شب    قه یدق  ی وس  هشت 

بند    باشد ی م  غذا او  ۲۰۹از  تماس   نی زندان  حال   ی تلفن   یدر  در صدا  یدر  کامال    ش یکه شدت ضعف 

ها همچنان ادامه دارد و در دوروز گذشته بشدت تحت فشار بازجو     ییمشهود بود ، اعالم کرد بازجو

  ی معمول  ر ای بس دارید   ه ی اعالم کرده که     یبا دو معلم فرانسو  داریدر مورد د  یی کایفعال سند   ن یا    ،بوده  

خاص  و صحبت  سند   ی بوده  مسائل  جز  بند   یی کا یهم  طبقه  اسناد  به  ما  مگر  محرمانه    ی نبوده،   شده 

  ی گر ید   ی مدارک و استنادها  د ییگو یاگر شما م     د،یگذاریمرا تحت فشار م   نقدریکه ا   می دار  یدسترس

نبوده   یی کایو سند  یکارگر  ی ها   ت یجز فعال  ی زیدادگاه ،  آنچه که من کرده ام،  چ   د یخوب بفرست   د یدار

 .است 

  ی کارگر زندان   که با کمک  باشد یو درد بدن م   د ی شد   ار یاعالم کرد دچار ضعف بس  ی کارگر زندان  ن یا

 . است  ستاده ی سرپا ا ی واله زمان

ا   با  به  از نظر جسمان   نکه یتوجه  دل  می بد و وخ  اری بس  یحالش  به  اما  به    شیافزا  ل یاست  بازجو  فشار 

 .دهد یادامه م  شی اعتصاب غذا

شده    ایاعتصاب را جو   لیآمده و دل  دنشیبه د   شی چند روز پ   ی گفت بازپرس حاج مردا  یادامه شهاب  رد 

بد اتاق ها    ط یو شرا   ی پزشک  ی دگیبازجو و عدم رس  ی ها  ن ی و توه  دها یمجددا اعالم کرده تهد   ی که شهاب

 . باشد یم  ش یاعتصاب غذا ل یدل یو اتهامات واه 

رضا   ربابه  شهاب   ییخانم  رضا  شهاب  ی صدا  یهمسر  بس   یرضا  روزها   ار یرا  با  از    یمتفاوت  قبل 

 . باشند ی همسرشان م  یجسمان  طی نگران شرا  اریو بس   دهیاعتصاب شن 

قبل  یمهره ها   ی ها  یبجز جراح  یی کا یفعال سند   ن یا در    ی گردن و کمر در اثر ضرب و شتم زندان 

هجده نوسان دارد    که دائما فشارش از شانزده تا  باشد ی نوسانات فشار خون م  یدارا   ،یر یدستگ  ن یح

 .شود یم  ی حس ی چپ بدن از جمله صورتش دچار ب  مهیون 

  ی کارگر زندان  ن یا   یجسمان  م یوخ   طیاز شرا  د یشد   یکارگران شرکت واحد ضمن ابراز نگران   ی کایسند 

و اعالم   داند یم  هییرا متوجه قوه قضا یرضا شهاب یاز فشار بازجو برا  یناش  ی، هرگونه تبعات جسمان 

  نکار یکه ا   د یکن  م اعزا  مارستان یمدوا به ب   ی حاد تر نشده او را برا  ییکایفعال سند   نی ا  ط یتا شرا  دارد یم

 است.  یحقوق زندان  نی تر  ییاز ابتدا

 میرا فراموش نکن  ی رضا شهاب

  یکایسند  ره ی مد  ت یهئ  یاز اعضا  ی رضا شهاب  ی روز اعتصاب غذا  ن یام خرداد ماه هشتم  یس   امروز

 .کارگران شرکت واحد است



با هجوم پنج مامور اطالعات به منزلش بازداشت و به بند    بهشت یارد ۲۲  خ ی در تار  یی کایسند فعال    ن یا 

 .د یمنتقل گرد  ن یزندان او  ۲۰۹

به هم   یجرم  چیاست و ه   ییکا یوسند   یکارگر  ش یها  ت یتمام فعال  یشهاب در    لیدل  نی مرتکب نشده ، 

دست به    یا   نهی زم  یمارها یداشتن ب   رغمیعل    ،یو اتهامات واه   یاعتراض به بازداشت و پرونده ساز 

 . است  ان ی هم رو بپا ش یروز اعتصاب غذا نی اعتصاب غذا زده و هشتم 

 . م یباش ی کارگر زندان نی ا یصدا

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

شناخته    یاز اعضا  ید یحسن سع  یهمسر کارگر زندان   ی می رح  ن یام خرداد ماه خانم نسر  یامروز س *

 .مراجعه کردند   نیزندان او  یکارگران شرکت واحد به دادسرا یاکیشده سند

درخواست مالقات با بازپرس را در خصوص پرونده همسرشان داشتند که مامور دادسرا    یم یرح  خانم

فعال    ن ی هم به شما گفتم ،همسر ا  روز یدهند و د   یعنوان مالقات نم   چ یبه ه   ی گفتند بازپرس  شانیبه ا 

با   یبازپرس   یبرا  یکتب   یتبا اصرار درخواس  ییکایسند  منت   کی  د ینوشتند که مامور گفت    ظر ساعت 

  ی ساعت مامور آمد و اعالم کرد بازپرس  کیشلوغ است .بعد از    یلیسرش خ  یلذا بازپرس    ،یبمان 

هنوز    قات ی تحق  د ییآ یجا م  نی چه هر روز ا  یوجه با شما مالقات نخواهم کرد و اصال برا   چی گفته به ه

 . گفت  م یرا خواه  ن یهم  د ییا یادامه دارد و باز هم ب 

کوچک    ی با داشتن فرزند   ی د یکه خانم سع  شود یبازپرس گفته م  ی از سو  یصحبت ها در صورت   ن یا

و آخر    د یو از صبح اول وقت در دادسرا بنشن   د ی ا یمشکل است که هر روز  به دادسرا ب   ش یبرا  ار یبس

 دادسرا را ترک کند ،    یی وقت هم با عدم پاسخگو

و    دهیرس   ان یبپا   قات یتلفن به همسرش اعالم کرد که تحق  ق یخرداد از طر۲۸  ی د یسع  ی هم آقا  یاز طرف 

 . گذرد یم  شیها  ییبازجو  انیدوهفته از پا

است و چه وکال وچه خانواده    یعاد   ی روال  نی زندان او  یدادسرا  ت یشعبه امن   ییعدم پاسخگو  متاسفانه

مناسب  ان یزندان  ی ها   پاسخ  هس   کنند ینم  افت ی در  ی معموال  از طر ومجبور  مرتب  بطور  دادسرا   ق یتند 

  .باشند   ر یگیپ

اطالعات۹با هجوم    بهشت یارد ۲۸در شب    ی د یسع  حسن  از عوامل  دستگ   ی تن  اقامتش  شد    ریبه محل 

که پس    د یصادر گرد   کماههیقرار بازداشت    شیو برا   د یمنتقل گرد   نیزندان او   ۲۰۹وهمان شب به بند 

 ..شد  د یتمد   گریماه د  کی  ی براقرار بازداشت  ن یباز هم ا  کماهه یدوره  انیاز پا 

کننده در تمام موارد   ن یی)وزارت اطالعات( تعهییمعموال ضابط قوه قضا یتی امن  یدرپرونده ها  متاسفانه

کامل    اریبه پرونده متهم را با اخت   یدگیو رس   ت ینوع محکوم  یقرار و حت  نیی بازداشت و ادامه آن و تع 

 . دارد 

دو عضو    یو رضاشهاب  ید یادامه بازداشت حسن سع   ت یکارگران شرکت واحد ضمن محکوم  ی کایسند 

در    ی واجتماع   ی مدن  ن ی فعال  گر یو د   یی کا یدو فعال سند   ن ی وشرط ا  د یق   ی ب  ی ، خواستار آزاد   کا یسند   ن یا

 . باشد یبند م 

 یزمان   در اعتراض به بازداشت واله  ی عموم ه یان یب*



  ی ت یتوسط مأموران امن   ۱۴۰۱خرداد   ۹نقاشان البرز روز   ی کا یو عضو سند  ی فعال کارگر  ی زمان   واله

 .است  ده یمنتقل گرد  نی زندان او  ۲۴۰بازداشت و بعد از چند روز به بند   ه یدر اروم

  ی حکومت  یروزنامه ها   یکه در برخ   یدر رابطه با خبر   یبرادر واله زمان  یگفته صابر زمان  طبق

کارگر با    ی ان روز قبل از روز جه  ک یدر حال فرار از کشور که    ست یمارکس  ک یبر بازداشت    ی مبن

جاسوس جهان   یاعضا ) دو  سند   یسازمان  و  ر  (فرانسه  FO یکا یکار  برنامه  قصد  به    یبرا   ی زیبه 

اختشاش کشاندن اعتراضات کارگران و معلمان داشته است و توسط سربازان گمنام امام زمان وزارت  

  .باشد  ی م ی واله زمان  اد یفرد بازداشت شده به احتمال ز  ن یاست، ا دهیاطالعات بازداشت گرد 

زمان  نرو یا  از واله  با   یبازداشت  دستگاه   ی بخش  د یرا  ترفند  قضا   ی تیامن   ی هااز  زم   ییو    نه یدر 

کار و    ی سازمان جهان  ی فرانسو  ی به حساب آورد که از زمان ورود اعضا   ی نخ نما   ی هایوساز ی سنار

را    ی و معلم  ی رکارگ  ن ی از فعال  ی اد یخورده است و تاکنون تعداد ز  د یکل   رانیفرانسه به ا  FO یکایسند 

  .بازداشت کرده اند 

ربط دادن مبارزات و   ی از تالش برا  ر یغ ی زینخ نما چ ی هایوسازی سرکوب از سنار  ی دستگاه ها   هدف

بخشها  حق  بر  ب   یاعتراضات  به  کارگران  و  معلمان  جمله  از  جامعه  جاسوسان    گانگان یمعترض  و 

  .باشد  یصور است، نم قابل ت یو اطالعات   یی سازان قضا  و یکه فقط در ذهن سنار ی خارج

  کی ماه قبل از بازداشت    کیحدودا    یباشد. و   یم   ینوع س   ت یمبتال به سرطان کبد و هپات  یزمان   واله

  ی فعال کارگر   ن یدر کما بوده است. ا   مارستان ی در ب  ی کبد قرار گرفته و مدت   ی بار مورد عمل جراح 

 .است  ده یهم دچار گرد   یوع س ن  ت یهپات   یمار یخون آلوده، به ب ق یو تزر  یپزشک   ی بخاطر اهمال کار

  ن ی فعال  ه یاساس عل   ی و ب یجعل یساز   ی وی ضمن محکوم کردن هر نوع سنار هی انیب ن یامضاء کنندگان ا  

غ  یاجتماع   ، یمعلم  ،یکارگر حما  ره یو  عموم   ت یو  مبارزات  از  عل  یجار   یقاطع  و    ه یمردم  فقر 

  ی اس یس  ان یاشت شدگان و زندان و همه بازد   ی و شرط واله زمان  د یق   یو ب   یفور   ی خواهان آزاد   ،یگران

مداوم و منظم قرار    یتحت مداوا   د یحاد است و با  یها یماریدچار ب  یباشند و از آنجا که واله زمان   یم

ناگوار   ت یمسوول  رد،یگ   ی و نهادها   ی اسالم  ی را متوجه حکومت جمهور   ی و  ی برا  یهر گونه اتفاق 

  .دانند  یم  ییو قضا  یت یامن

 امضاء

  رق و فلزکار کرمانشاهکارگران ب  ی انجمن صنف-۱

   نقاشان البرز ی کایسند -۲

  کرمانشاه ی دانشگاه راز کار یب  النی التحصاز فارغ  ی گروه-۳

  کار کرمانشاه یاز ورزشکاران رزم ی گروه-۴

  کرمانشاه رداماد یافزار پاساژ م مهندسان نرم  ی گروه-۵

  از  کارگران نقاش ساختماني سقز ی گروه-۶

  سقز یه کش ساختمان کارگران از کارگران لول -۷

  سقز یاز کارگران برق کار ساختمان -۸

  محله تپه ماالن سقز کار یاز جوانان ب  ی گروه-۹



  .محله بردبران سقز   کار یجوانان ب ی گروه-۱۰

  آباد سقز م ی محله کر  کار یجوانان ب ی گروه-۱۱

  سقز  یمحله تپه شافع کاریاز جوانان ب  ی گروه-۱۲

 دماوند از کارگران فصلي شهر  ی گروه-۱۳

 سنندج  ی کارگر  نی فعال ی گروه-۱۴

۱۴۰۱  /۰۳/۲۹ 

 ی میسل یحکم زندان مهد یاجرا کانون نویسندگان ایران: *

منتقل شد. او روز    نی به زندان او  ۱۴۰۱خردادماه    ۲۸و مترجم، روز شنبه    سندهینو  ، یمیسل  یمهد 

درج شده    یر یتعز  ماه حبس  ۶گذراندن    یخود نوشت »برا  نستاگرامی ا  یخرداد در صفحه  ۲۶شنبه  پنج 

ام« و افزود »من همچنان به  به زندان فراخوانده شده  گذارمقه یسند وث   یدر حکم دادگاه و من باب آزاد 

  ی تحت لوا   -ساله۵  ی هات یو ممنوع  یاجبار   یبه شرط انجام کارها -خود    می دو سال و ن   ی قیحکم تعل 

 «.می گوی االجرا« هم هست قاطعانه نه م که از قضا »الزم  « یم ی»عدالت ترم

از    ابت یبازداشت به ن  ن یدر اهر بازداشت شد. ا   اشی در منزل مادر  ۱۳۹۹ماه    ر یت  ۱۷  ،یم یسل  یمهد 

اتهام   ن ی او  یدادسرا  ۳۳  یشعبه  به  جمهور  ه یعل  ی غیتبل  ت ی»فعال  یهاو  به    ن ی توه  ،یاسالم  ی نظام 

.  رفت صورت گ  کشور«  ت یامن  ه یعل  یمردم به فساد و فحشا، و اجتماع و تبان   قیمقدسات اسالم، تشو 

 .داده بود  زین  زی دآمیتهد  ی تماس تلفن ک یخود خبر از  یتر ییاز بازداشت در حساب تو شی پ  یمیسل

دادگاه انقالب تهران    ۲۶توسط شعبه    ۱۴۰۰  رماهیآزاد شد و در ت  قهی وث  د یبه ق  ۱۳۹۹در مرداد    یمیسل

سال حبس محکوم    ۳ت« به  به مقدسا  نی ماه حبس و »توه   ۸نظام« به    هیعل  یغ ی»تبل  یها از بابت اتهام 

شد. از حکم    ئهتبر   «یانتشار مطالب جنس   قیبه فساد از طر  قیدادگاه از اتهام »تشو   نی شد. او در هم

  نی درآمد. همچن  قیماه از آن تا پنج سال به حالت تعل  ۶سال و    ۲  ،یمیسل  ی سه سال حبس قابل اجرا 

  ی ها در احزاب و گروه   ت ینع عضو م   ران، یسفر به خارج از ا  ی را به کسب مجوز برا  ی میدادگاه سل

در شهر قم    جان«ی »کنترل ه  یهابار حضور در بهشت زهرا و شرکت در کالس  ک ی  ی ماه  ،یاجتماع 

تهران محکوم    یاداره فرهنگ و ارشاد اسالم  ی با هماهنگ  ین ید   ی شیدرباره نواند   ی و نوشتن پژوهش

سل  بود.  اجرا   ش یپ   ی میکرده  ب  ی از   که  بود  کرده  اعالم  زندان  کارهاحکم  انجام  و    ی اجبار  ی ه 

 تن نخواهد داد.  ی لیتحم ی هات یممنوع

 تجمع اعتراضی رانندگان وانت بار میوه فروش ایالم نسبت به بالتکلیفی شغلی درمیدان میالد*

خرداد،ده ها نفر از رانندگان وانت بار میوه فروش ایالم برای اعتراض به بالتکلیفی    30روز دوشنبه  

درمیدان    عرضه کاالهایشان مسیر ورودی غرفه های میوه فروشی شهرداری  شغلی و نداشتن جا برای 

 ساعت تجمع کردند.  2میالد این شهرستان بمدت  

نمایندگان دستگاه رهبری ودولت بجای پاسخگویی به مشکالت این کسبه نیروهای سرکوب را برای  

 پایان دادن تجمع بجانشان انداختند. 

در  اعتراضی   تجمع* به  نس  اسریکشاورزان  آب بت  شال  یکم  شدن  خشک  فرمانداری    زارهایو  مقابل 

 لنگرود 



مقابل    زارها یو خشک شدن شال   ی کم آببرای اعتراض به    اسر یکشاورزان در  خرداد،  29روزیکشنبه  

 فرمانداری لنگرود دراستان گیالن تجمع کردند. 

 

  31  ز سه شنبه مقرر شد از روتجمع برگزاری یک نشست   ن یا   ان یپا به گزارش یک منبع خبری محلی، 

 باز شود.   اسریدر یها و کانال   زارهایبسمت شال م یبطور مستق   یروز آب کانال اصل 2به مدت  خرداد 

روز* اعتراضپنجمین  کام  یتجمع  به    ون یرانندگان  نظارت نسبت  پاسخ  یهاضعف  نبودن  دولت،  گو 

 یاهو حمل و نقل جاد ی چند ساله مقابل سازمان راهدار یمرتبط و سرگردان یهاسازمان

پنجمین روز متوالی،  30روز دوشنبه   برای  کام   خرداد  دوباره+ صدای    ونیرانندگان  انعکاس  برای 

چند    ی مرتبط و سرگردان  یهاگو نبودن سازمان دولت، پاسخ   یهاضعف نظارت اعتراضشان نسبت به  

 ادامه دادند.  یاو حمل و نقل جاده   یمقابل سازمان راهداربه تجمعشان  ساله

گزارش بتاریخ    براساس  شده  ای  کشنده  دهیا   شیپ   یچند خرداد،  30رسانه  دوم    یها واردات  دست 

ه  یی اروپا  مصوبه  با  کشور،  از    ران یوز  ات ی به  کارکرده  کشنده  هزار  چند  و  درآمد  اجرا  مرحله  به 

  ز ی هم با وار دارانون ی کام   ی منتخب وارد کشور شد. برخ  ی هاولوو، رنو و داف توسط شرکت   ی برندها 



  ون یکام   کیمشروط به اسقاط    یخارج   یها کردند. مقرر شد کشنده  د یخرشی پ  اها رشندهک  نی ا  ،یمبالغ

ق شوند.  اتفاق  ون ی لیم   500تا    400هم    ی اسقاط  ون یکام   مت یفرسوده پالک  در  اما  اعالم شد    ی تومان 

  ب یترت   ن ی شد. به ا  ی آن صعود   مت یاز سطح کشور جمع و ق  ی اسقاط  ی هاون ی ماه کام  6جالب، ظرف  

را اسقاط کنند و کسب و کارشان متوقف    یونینتوانستند کام  ،یخارج   ی هاکشنده  داران یخراز    یار یبس

 .شد 

ناوگان حمل و نقل بار    ی گفت: نوسازبه خبرنگاررسانه ای    ساکن مشهد های معترض  راننده  یکی از  

ثال  م  ی سابقه هم داشته و برا  ت یحما  نیدارد. ا  ازی و کمک دولت ن  ت یو به حما  ست یها ن راننده   فهی وظ

 .کنند  یفرسوده خود را نوساز  ی هان ی که ماش دهد ی قرار م ی رانندگان تاکس اری را در اخت ی دولت وام

با    ،یرسم  یهاتوسط شرکت   یخارج  ی هابا اشاره به واردات کشنده  ونیراننده کام   نیا ادامه داد: ما 

  ی اسقاط   ون یکام   د یخرو االن توان  م یها کرد کشنده  ن یا   د یاقدام به خر  ی کمک  چ ی و بدون ه  ی شخص  نهیهز

 .می تومان را ندار ون یلیم  100و  ارد ی لیم  1 مت یبه ق 

هزار راننده    3تا    2  ن ی فرسوده گفت: ب  ی هاون یها در بازار کامگسترده دالل  ت یفعال   ح یضمن تشر   او 

 .کارند یماه است که ب ن یچند  ن ی اسقاط کنند و بنابرا ونی کام توانند یمشکل هستند و نم نی ا ریدرگ

  متش یرا جمع کرده و ق  یاسقاط   ی خودروها   ی بفهمد چه کسان  تواند ی م  ی اد: دولت به راحتادامه د وی  

 .حل مشکل هستند  ریگ یپ  ند ی گویو فقط م ست یگو نپاسخ  کسچ ی اند اما ه را چند برابر کرده

ا  ن یا به  پاسخ  در  مقابل سازمان راهدارتجمع   ی پرسش که خواسته اصل  ن ی راننده معترض    ی کنندگان 

  ی اسقاط  ونیکام   مت یق  ی عنیاست که مصوبه مجلس اجرا شود    نی ما ا  یداد: خواسته اصلپاسخ    ست یچ

  گان به رانند   سالهک یفرصت    ک یما پالک شوند و    یهاتومان بازگردد، کشنده   ون ی لیم   500تا    400به  

 بپردازند، مستهلک کنند  د یرا که با  یبدهند که بتوانند از درآمد خود، مبالغ 

اعتراضی + نسبتکامیون  تجمع  کشور  افزایش داران  کامیون  هایهزینه  به  اسقاط  و  از   هایگمرگ 

 جمهوری  رده خارج شده مقابل ساختمان ریاست

گمرگ و   هایهزینه  به افزایش داران کشوربرای اعتراض کامیون  فروردین،جمعی از 28 روز یکشنبه

 . دند تجمع کر جمهوری  از رده خارج شده مقابل ساختمان ریاست  های اسقاط کامیون 

که رانندگان   اسقاطی قیمت  هزینه  ها، کامیون  دو سال زمان ترخیص  بنابه گزارش رسانه ای شده،طی

راهداری برای به  آنها  شدن  از پالک  شده  به میلیون 250 پرداخت  تومان   میلیارد  یک تومان 

 . است  یافته  افزایش

نسبت به عدم    گاه تهران شعبه دانش  ی مالباختگان صندوق امانات بانک ملات اعتراضی  تجمعادامه  *

 پاسخگویی مسئوالن 

  شعبه دانشگاه تهران   ی باختگان صندوق امانات بانک مل مال  خرداد برای باری دیگر،   30روز دوشنبه  

 برای اعتراض به عدم پاسخگویی مسئوالن دست به تجمع زدند. 



 

  ل یاه تهران به دلشعبه دانشگ  یباختگان بانک ملنفر از مال160  حدود   برپایه گزارش رسانه ای شده،

 .برگزار کردند   یخود، تجمع اعتراض  یاموال سرقت  یدر خصوص واگذار ی دگیعدم رس 

  ی هایی کل دارا  یو به عبارت   ی متیخرداد اموال ق  زدهمیدر روز س   نکه یبا وجود اتجمع کنندگان گفتند:

مد آن هنوز  اما  شد،  سرقت  پاسخگو  رانیها  نآن   ی هااز ین  ی بانک  اعال   ستند یها  مدام  مو  که    کنند ی م 

 .است  یدگیدر حال رس  یی مراجع قضا ی موضوع از سو

به همراه    د یکل  ک یکنندگان اعالم کردند که طبق قانون صندوق امانات در کل جهان، بانک تنها    تجمع 

 .از مشکالت موجود ماست  یک یموضوع  نی از اموال ما ندارد و ا یاطالعات  چ یصندوق به ما داده و ه 

از طال و جواهرات را    یروز قبل از وقوع حادثه بسته قابل توجه   10: حدود  گفت از مالباختگان    یکی

از مد  و  آوردم  بانک  ا  رانیبه  به کالنتر   نی بانک سوال کردم که  و نگهبان است که    یبانک متصل 

د حق و حقوق  یمجهز است و اکنون با   یت یبانک به همه امکانات امن  نی شدند که ا  یمسئوالن بانک مدع

 .اخت کند ما را بانک پرد 

  ی ار یباال قرار داشته، بس   ت یمنطقه با امن  ک یبانک در    نکه یا  ل یباختگان گفت: به دلاز مال   ی گریفرد د 

  ی بانک نگهدار   ن ی طال و جواهرات و ارز در ا  یاز مردم به بانک اعتماد کردند و مقدار قابل توجه 

 .کردند یم

  ی باختگان پرداخت کردند و خبره مال بانک تنها اسناد و مدارک را ب  رانی اضافه کرد: اکنون مد   یو

ق اموال  ن  یمتیاز  جواهرات  و  جمله طال  مد   ست یاز  مدع   رانیو  نداشتن    یبانک  به  توجه  با  هستند 

 .د یمراجعه کن  یی قضا یبه دادسرا د یاطالعات با

 .شود  یدگی رس یی قضا  ژه یشعبه و کی در  د یپرونده با  نی اگفت:باختگان  از مال  گرید  یکی

 ای در بانک ملی شعبه دانشگاههای اجارهع مالباختگان سرقت از صندوق تجم درهمین رابطه: 



ای شعبه دانشگاه  های اجارهخرداد، پس از انتشار خبری مبنی بر سرقت از صندوق   17روز سه شنبه  

بانک ملی، شماری از مشتریان این بانک در محل این شعبه در خیابان انقالب ا حاضر شده و اقدام به  

 .ئوالن این شعبه درباره اموال خود کردند پیگیری از مس 

 

برپایه گزارش رسانه ای شده، امروز این شعبه فعالیتی نداشته و صرفا اقدامات مربوط به پاسخگویی،  

های تحت اجاره آنان مورد سرقت  پیگیری و ثبت شکایت از سوی مالباختگانی انجام شد که صندوق 

 .واقع شده بود 

در این شعبه نصب شده که تعداد آن براساس  ای که سرقت از آنها انجام شده  های اجاره شماره صندوق 

 .صندوق است   159فهرست اعالم شده 

کنندگان به این بانک پس از اطالع از این صندوق آنان مورد سرقت واقع  از این رو برخی از مراجعه

سرقت   به  اموال  بابت  زیادی  نگرانی  آنها  از  برخی  که  نیز  مالباختگان  کردند.  ترک  را  محل  نشده 

اشتند با حضور در داخل این شعبه نسبت به تکمیل فرم شکایت که از سوی کالنتری توزیع  شان د رفته 

 .شده بود، اقدام کردند 

ورزش  * وزارت  مقابل  کشور  سوارکاری  فدراسیون  فرمایشی  انتخابات  به  نسبت  اعتراضی  تجمع 

 وجوانان

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2022/06/photo_2022-06-08_22-14-23.jpg


دوشنبه   ای  30روز  دوستداران  و  اندرکاران  دست  و  سوارکاران  از  برای  خرداد،جمعی  ورزش  ن 

اجتماع    اعتراض  وجوانان  ورزش  وزارت  مقابل  کشور  سوارکاری  فدراسیون  فرمایشی  انتخابات  به 

 کردند.

 

 بدنبال سقوط با خودروبه دره  یمعدن زغال سنگ طزره البرز شرق  کارگر جان باختن *

  بنام   طزره   ی در منطقه معدن  ی غرب  ی معدن زغال سنگ رزمجا   خرداد،یک کارگر   29روز یکشنبه  

سقوط  به دره    ی نامعلوم  ل یبه دال  سان ی دستگاه خودرو ن  کیبا    ی رانندگحین کارقله زو  ی لیکاظم اسماع

 .و جان باخت  کرد 

در واحد استخراج معدن زغال سنگ    ن یاز ا   شی پ  بنابه گزارش رسانه ای شده،این کارگر جان باخته

طب   یاداور  نات ی کار با معا  از  یناش  یمشکالت تنفس   لیمشغول کار بود اما بعدا به دل  یغرب  یرزمجا

و چند  منع شده  تونل  استخراج  در واحد  کار  از  رانندگ  نی کار  کار سبک  به  بود  از    ی ماه  در خارج 

 .زغال سنگ مشغول کار بوده است  یهاتونل 

  ی و   ی ماه به زمان بازنشستگ  4سال سابقه کار داشته و حدود    همکاران کارگر جان باخته گفتند:وی  

 .مانده بود  یباق

 ی بر اثر برق گرفتگ ز ی تبر یسبز شهردار  یکارگر فضاان باختن ج*

پمپ آب    ر یتعم   حین کار   ی محمدرضا مختار  بنام   ز یتبر  منطقه یک  یسبز شهردار  ی کارگر فضایک  

 دچار برق گرفتگی شد وجان خودرا ازدست داد.عصریول  ابانیفلکه مصدق واقع در خ یآبنما 

akhbarkargari2468@gmail.com 



 


