
 2931اردیبهشت21اخباروگزارشات کارگری

 (2931مقابل مجلس درسال یدکترخانعل دنیسالروز به قتل رس)روز معلم بهشتیارد21باد خجسته 

 روز معلم ویادی از معلمان زندانی دراعتصاب غذا -

 یمردان هللا روحی روز اعتصاب غذا نیهفتم*

 نهمین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی *

 یتشکل ها یهماهنگ یبه دنبال فراخوان شورا یبر سر مزار ابوالحسن خانعل حضور معلمان  -

 رانیا انیفرهنگ یصنف

 :رانیکارگران ا یتشکلها جادیا یریگیپ تهیکم -

-صمد - یخانعل - شهیجان باختگان راه خرد واند ادی میبدار یاست که گرام یامروز روز معلم بهانه ا

 .....فرزاد

 انی، ما دانشجوروز کارگر و روز معلم -

 آزادی بازداشت شدگان مراسم روز کار مقابل مجلس با قرار کفالت -

 :رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیب اتحاد -

 !گردند دیآزاد با یبازداشت شدگان روز اول ماه مه فور

 کارگران از زندان وحشت دارند؟ ایآ :محمودصالحی -

 هانی کارگرراهپیمایی درسنندج بمناسبت روز ج -

 وانیاول ماه مه در مر داشتیمرامختصر از گ یگزارش -

  کارگر یروز جهان ،یاول ماه م هیانیب: ابانیدفاع از کودکان کار وخ تیجمع -

دراعتراض به عدم پرداخت  هفت تپه شکریشب شرکت کشت و صنعت ن فتیش کارگران اعتصاب -

 حقوق بهمن ماه

 ماه حقوق8دراعتراض به عدم پرداخت  ریکه یکارگران سد مخزناعتصابات  -

 اخراج وتهدید به اخراج کارگران معترض به اخراج از کاردرسکوت خبری

نسبت به تعطیلی وبیکارشدن در آستانه  قم نینگ طیور کشتارگاهتجمع اعتراضی کارگران  -

 روزجهانی کارگر

 در بندرامام یکارگر کشت کیجان باختن  -

 ندانی دراعتصاب غذامعلمان ز ی ازیادروز معلم و

 یمردان هللا روحی روز اعتصاب غذا نیهفتم*

در  نیدر زندان او ۶۹بهمن ۸۲دانشگاه تهران که از  اتیادب ۀرشت یمعلم و دانشجو ،یمردان هللا روح

 .اقدام به اعتصاب غذا کرده است شیروز پ ۷از برد یبازداشت به سر م



 نهمین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی *

شروع  نیدر زندان او بهشتیشنبه چهارم ارد سهدور جدید اعتصاب غذایش از روز یعبد لیاسماع

 .ه استکرد

 یتشکل ها یهماهنگ یبه دنبال فراخوان شورا یحضور معلمان  بر سر مزار ابوالحسن خانعل

 رانیا انیفرهنگ یصنف

 

 :رانیکارگران ا یتشکلها جادیا یریگیپ تهیکم

صمد - یخانعل - شهیجان باختگان راه خرد واند ادی میبدار یست که گراما یامروز روز معلم بهانه ا

 .....فرزاد-

درقلب تپنده اش فرو رفت راه رها شدن از  تیکتاتوریجهل ود ری، ت یآنزمان که ابوالحسن خانعل از

 جان باخت و یخانعل... آزاد وبرابر و شاد ،همچنان پر رهرو ماند ییایدن یوتالش برا یوبردگ یبندگ

خوب خود  فکاراز ا ارایدن. داد یتازه ا یرنگ وبو ،یفقر ونابرابر هیبه مبارزه عل - یصمد بهرنگ



تصور  نیبا ا یکیخالقان تار... جانش را گرفتند یو خوش فکر تیراه در اوج خالق نیپر کرد ودر ا

دان مدرسه زده اند مسرور از کرده خود مست شدند اما شاگر یافکار انقالب شهیبه ر شهیت گریکه د

آذر شهر را در گوشه  یبچه ها یفرزاد کمانگر قد بر افراشت صدا انیم نیدر ا....صمد رشد کردند 

شدند  نیاماچوبه دار فرزاد را خفه نکرد وباز شاگردان، معلم....زد  ادیدر کردستان فر گرید یا

  !! مبارز نیومعلم

کوچولو را کماکان در دل  اهیس یود ماهو سر هااستیوعبد هایچون بهشت ینیزندان پاخور معلم هنوز

 ..کنندیوخفقان زمزمه م یکیتار

 شوازیبه پ دیکنم نبا یتوانم زندگ ی، اما من تا م دیایتواند االن به سراغ من ب یآسان م یلیمرگ خ »

است  نیمهم ا ست،یمهم ن) شوم  یکه م(ناچار با مرگ روبرو شدم  یوقت کیالبته اگر . مرگ بروم

 اهیس یاز کتاب ماه یقسمت)«... داشته باشد گرانید یدر زندگ یمرگ من چه اثر ای یکه زندگ

 (کوچولو

 ... یخانعل ابوالحسن

از ( فلسفه ) دکترا در رشته معقول و منقول  یدارا( ۱۱۳۱ بهشتیارد ۱۸درگذشتٔه  - ۱۱۱۱زادٔه )

 ۱۱۳۱سال  بهشتیارد ۱۸که در روز  بودیساله دروس فلسفه و زبان عرب ۸۶دانشگاه تهران و معلم 

 ستان،بهار یکالنتر سیبهارستان با گلوله اسلحه رئ دانیمعلمان در م زیآم اعتراض یدر تجمع صنف

 ...کشته شد یسرگرد ناصر شهرستان

 یبهرنگ صمد

 ۱۱۳۷سال  وریشهر۶آمد و در  ایبه دن زیدر تبر۱۱۱۲ رماهیت ۸در  یو منتقد اجتماع سندهینو صمد

در  وریشهر ۱۸غرقدشد و جسدش را  یبطور مشکوک کیگوال شام یروستادر رود ارس و در ساحل 

 ......محل غرق شدنش از آب گرفتند یلومتریپاسگاه کالله در چند ک یکینزد

 کمانگر فرزاد

 ارانیشهرستان کام یدر حوال ۱۱۳۳سال  فرزاد

 . آمد ایتنگ دست وکارگر بدن یدر خانواده ا 

با چوبه دار اعدام  نیروز هفته معلم در زندان او نیآخر ۱۱۲۶ بهشتیارد ۱۶در بامداد روز  و

 ....شد

 .باد یگرام ادشانی

 رانیکارگران ا یتشکلها جادیا یریگیپ تهیکم

 ۶۷ بهشتیارد ۱۸

 انیروز کارگر و روز معلم، ما دانشجو

 ف،یطبق تعر. است کسانی شیاز پ شیب یدهد، سرنوشت یم وندیدانشجو را به معلم و کارگر پ آنچه

از  کیستماتیس ییبا تخصص زدا. فروش ندارد یکار خود برا یرویاست که جز ن یارگر کسک

و سود رقم زده اند، سرنوشت  هیاست که صاحبان سرما یاقتصاد دیکه حاصل بحران شد انیدانشجو



از طبقه  یشود، آنچنان که معلمان بخش یکارگر م فیمنطبق بر تعر شتریهر روز ب انیشجودان یشغل

 .تندکارگر هس

 یمشترک یگروه ها، نه در سرنوشت مشترکشان در استثمار شدن بلکه در اراده  نیا یاصل وندیپ اما

 .ها دارند تیمقابله با استثمار و محروم یاست که برا

همچون حق  یاحقاق حقوق انسان یمستقل بمنظور تالش برا یکارگران خواهان تشکل ها اگر

 یقربان اتشیکار هستند که تمام ح یروین یو امثالهم برا یحق بازنشستگ ،یشغل تیدستمزد، حق امن

احقاق حقوق  یمعلمان سالهاست برا یشود، معلمان در کانون صنف یم هیصاحبان سرما شتریسود ب

آنها در کانون  نیعالوه بر ا. جنگند یم... و  یشغل تیاز جمله دستمزد، مسکن، امن ودخ یصنف

که  یشدن یکنند، پول یآن مقاومت م یسازیو پول یعمومشدن آموزش  ییکاال هیمعلمان عل یصنف

 .شود یآموزش م یعیطبقات زحمتکش از حق طب شیاز پ شیب یموجب محروم ساز

 هیعل یمقاومت یبا کارگران جبهه  یمواز ریاخ یدر سالها انیدانشجو یصنف ینسبت شوراها نیهم به

 ای یطرح کارورز ژهیدولت و بو یغالبسته اشت قیاز طر یکاریبحران ب دیو تشد یشغل یناامن ساز

 یساز یپول هیمعلمان عل یبا کانون صنف یمواز گرید یشکل داده اند، از سو یگارورزیب#همان 

 ییها استیدرمقابل آن س ان،یدانشجو یصنف یشوراها. اند ستادهیا یآموزش در سطح آموزش عال

 نییگسترده طبقات پا یو محروم سازکنند  یم یپول شیاز پ شیرا ب یمعترض بوده اند که آموزش عال

و  ینیگز یبوم ،یتیجنس ضیروزانه، تبع یها تیقانون سنوات، کاهش ظرف هیدارند، آنها عل یرا در پ

 .کنند یمبارزه م لیاز تحص تیستاره دار کردن و محروم ،یقوم ضیآن تبع یدر پ

مشترک در مقاومت  دونیسرنوشت مشترک و پ نیاست تا بر ا یکارگر و روز معلم فرصت خوب روز

 .شود دیتاک' یمحروم ساز'و ' استثمار' هیعل

 یبه تمام میکن یاحترام م یمستقل کارگران و معلمان، ادا یصنف تیضمن اعالم دفاع از فعال ما

و زندان و بازداشت را  یتیکه سالها فشار امن کایو کارگران عضو سند یمعلمان عضو کانون صنف

 .د متحمل شده اندخو یبخاطر دفاع از ساحت صنف

 .میدان یدو گروه م نیو خود را در کنار ا  میدار یم یکارگر و روز معلم را گرام روز

 برگرفته از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 آزادی بازداشت شدگان مراسم روز کار مقابل مجلس با قرار کفالت

شت شدگان مراسم روز کار مقابل مجلس روزچهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه،همه بازدا41ساعت 

 .آزاد شدند نیاز زندان اوبا قرار کفالت 

 :رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیب اتحاد

 !گردند دیآزاد با یبازداشت شدگان روز اول ماه مه فور

ل ماه که به مناسبت او یبه تجمع یاسالم یجمهور میرژ یو انتظام یتیامن یروهایبه گزارش ها  ن بنا

و ارعاب شرکت کنندگان و  دیبردند و با تهد ورشیبر گزار شد،  یمه در مقابل مجلس اسالم

 ران،یاآزاد کارگران  هیبه  گزارش اتحاد.  کردند ریاز شرکت کنندگان را دستگ یمحاصره آنان تعداد

 مانی، پ یآذر گشسب، محسن ثقف نیحس: است  ریمراسم به شرح ز نیبازداشت شدگان در ا یاسام

 یبنا بر گزارش ها نیهمچن. یخسرو نهیو تهم انیرتیح نی،  افش... بابک  ،ییآقا ی، مصطف یاحمد



 ارگرو چند ک یلیبه مراسم روز کارگر در سقز،  عثمان اسماع یانتظام نیدر هجوم مامور گرید

 .شدند ریدستگ گرید

به  میسرکوب گر رژ یوهارین انهیوحش ورشی رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیب اتحاد

و شرط همه  دیو بدون ق یفور یکند و خواهان آزاد یاول ماه مه را  به شدت محکوم م  یمراسم ها

 .بازداشت شدگان است

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیب اتحاد

 ۸۱۱۲ماه مه  اول

 کارگران از زندان وحشت دارند؟ ایآ :محمودصالحی

در سراسر جهان کارگران به . کارگر بود یبرابر با اول ماه مه روز جهان 44/2/79سه شنبه  روزید

و  رانیکارگران ا. کنند یآن روز به اشکال مختلف مراسم روز کارگر را برگزار م داشتیپاس گرام

در چند شهر از جمله سقز . برگزار کردند یگذشته مراسمات و تجمعات یهمچون سالها زیکردستان ن

به اتهام کارگر بودن بازداشت  یلیرد حمله ماموران قرار گرفت و عثمان اسماعمراسم کارگران مو

 یهایکارگران خباز یانجمن صنف ریدب یصمد یدیو  سیرئ یشهاب ریهمچنان در شهر سنندج ام. شد

  .بازداشت شدند ینتیام یروهایسنندج و حومه توسط ن

خواستند  ینگفته و م کیلب یمسئوالن دولت بود که آن افراد به نیافراد تنها به خاطر ا نیا بازداشت

  .برگزار کنند یکارگر را مستقل و به دور از مسئوالن دولت یمراسم روز جهان

 .خود ما اتفاق افتاد یبرا 44/2/79سه شنبه مورخ  روزیاشاره کنم که د یخواهم به خاطره ا یم نجایا

. میکارگر را برگزار کن یروز جهان مراسم یکارگران ساختمان دانیصبح در م 8بود ما ساعت  قرار

 ریما از ز. میکارگران حرکت کرد دانیساعت زود تر به طرف م میهمسرم ن بهیطبق معمول من و نج

تر از  نیپائ یلبلس شخص یروین نیچند ماش میدیبه پل رس یوقت. میرفت یبه طرف بازار م یپل هوا

دادن که  امیخود به باالتر از خودشان پ یها لیما با موبا دنیبودند و به محض د ستادهیا ییپل هوا

و به طرف راسته بازار اردالن حرکت  میما آنان را پشت سر گذاشت. سوژه مورد نظر مشاهده شد

به لحظه  حظهماموران ل. وستندیکارگران و همسرانشان به ما پ گرازیرا چند نفر د ریدر مس. میکرد

د که مراسم روز کارگر در آن منطقه برگزار خواهد مطمئن شده بودن گریشدند و د یم ادیتعداشان ز

کارگران  دانیبه م یدهانه بازار منته. میشد دانیو وارد م میبه قلب ماموران بزن میگرفت میما تصم. شد

و مراسم را شروع  میرفت رانکارگ انیما کارگران بدون توهم به م. بودند ستادهینفر مامور ا 41

  .مینمود

 ریدستگ ای میکن یمراسم را برگزار م ای - 4. میدو اتفاق آماده کرده بود یا برادر آن لحظه خود ر ما

که ما را به انجا منتقل  یهر مرکز ایدر آن صورت مراسم را در زندان و  م،یشو یو روانه زندان م

 .کنند

محافظه کاران  بیکه نص ستی، افتخار میکارگران کشته شو انیاگر در م,  میشویماکشته م یهمگ ای-2

  .شود یو دو چهره ها نم

 .دیما کارگران را از زندان و مرگ نترسان پس

 روز جهانی کارگر تراهپیمایی درسنندج بمناسب



دقیقه روز یازده اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران وفعالین کارگری بمناسبت اول ماه 01و48ساعت 

حمل پالکاردها وسردادن شعارهایی همبستگی  مه دست به راهپیمایی درخیابان نایسر سنندج زدند وبا

 .بین المللیشان علیه نطام سرمایه داری را بنمایش گذاشتند

 

 وانیاول ماه مه در مر داشتیمرامختصر از گ یگزارش

 یدر شهرک صنعت وانیمر یکارگر نیاز کارگران و فعال یجمع( ۶۷ بهشتیارد ۱۱)اول مه  روز

 .کارگر کردند یمراسم روز جهان یاقدام به برگزار

 ییمایروز کارگر شروع شد و با راهپ تیاز کارگران در مورد اهم یکی یمراسم با سخنران نیا ابتدا

 کیتبر نیو همچن ینیریاز کارگران و پخش کردن ش یبا ملحق شدن بخش یشهرک صنعت ینهایدر ال

 واز کارگران  گرید یکی یبا سخنران تیروز کارگر به کارگران به مراسم ادامه دادند و در نها

 .به مراسم خاتمه دادند یبا طبقه کارگر جهان وانیکارگران مر یاعالم همبستگ امیبا پ نیهمچن

 طبقه کارگر یجهان یهمبستگ زنده

  کارگر یروز جهان ،یاول ماه م هیانیب: ابانیدفاع از کودکان کار وخ تیجمع

گان، که نان و جان  شهیرابر ستم پاست که در ب یسترگ کارگران یعزم و اراده ا ادآوری یم کی

رفت تا جهان  یکه سر سازش نداشت و م یعزم. بودند بپا خاستند دهیکش ریمزدبران جامعه را به زنج

   .بودگان کند چیرا از آن ه

و مملو از  اهیاما با نگاه به چهره س. میبگوئ کیو مزدبران تبر دگانیروز به ستمد نیاست در ا رسم

وا  ادیکه ما را به فر ختهیدر ما انگ یما رقم زده است، نفرت و خشم یبرا هیماکه سر یجهان یتباه

  .داردیم

 یزیهمه آن چ... مرگ و  ،یگرسنگ ،یبهره کش ،یکاریمهاجرت و ب ،یقحط ،یزیو خونر جنگ

  .کند یم انینما غاتیو دروغ و تبل بیامروز را از پس پرده فر هیاست که صورت زشت مناسبات کر



به کار  حانهیاست که وق یکودکان ی دهیو پشت خم یزخم یدست ها ع،یفجا نیا جهینت نیتر تلخ

عنصر  نیزتریدر صف کار، عز شیپدر و مادر خو یبه جا رانیمزدبگ ئتیشوند و در ه یگمارده م

  .برند یاو را به تاراج م یکودک یعنیاش،  یزندگ

از . خواهد بود یهم و حساس کودکاز مقطع م یو تیمحروم نش،یخط فقر والد ریدستمزد ز جهینت

از فرصت بزرگ  تیاش، محروم یستیز طیو متناسب با شرا تیفیدست دادن فرصت آموزش با ک

 یاز زندگ رشیمزد بگ نیوالد یامکانات یفقر و ب چهیشدن با همساالن و امکان رشد برابر، همه از در

  .بندد یبر م ختاش ر

امرار معاش اند، چه  یکه محروم از حق برابر برا یرانماد کار،یپدران ب یحقوق یب نکهیا اثبات

هر ذره . ستین یا دهیچیکند کار پ یکودکان وارد م یبه بقا و هست یریجبران ناپذ یاثرات و ضررها

 بحراناست با ده ها بار مسئله و  یمساو ن،یکار و امرار معاش والد طیدر شرا یو سخت تیمحروم

... سن مناسب و  ریتعارض با قانون، تن دادن به ازدواج ز اد،یاعت ،یتن فروش. کودکان یدر زندگ

  .بحران هاست نیا یاز صورت بند یتنها بخش

در  گرانیحق برابر با همه د ستیبا یاست که از قرار م یا یاز دست دادن کودک یهمه به معنا نیا

 یاقالم و کاالها متیرفتن ق نیو مرتب کردن جداول باال و پائ یسخن گفتن از گران. جامعه باشد

 یافراد خانواده ها بیکه نص ییاثرات و ضررها حیاست، اما تشر یخانوار کار ساده ا یاساس

و  هیکودکان از تغذ تیاثرات آن، محروم نیاز اول. بس ساده تر است یکند کار یم ریو فق فیضع

جبران کمبودها  یورود کودکان به چرخه کار، برا ریآن فراهم آمدن س نیرشد مناسب و بدتر  طیشرا

  .است یاز فقر و کم درآمد یناش یو نقصان ها

کودکان را در معرض   ت،یاست که فقر و محروم نیا قتیاما حق. توان افزود یم ایتا ثر اههیس نیا به

 ژهیآن بعهده کل جامعه و به و تیدهد که مسئول یقرار م یریجبران ناپذ یها بیمشکالت و آس

  .اکم استح استمدارانیدولتمردان و س

 یخانواده ها شتیو مع ازیو متناسب با ن یاگرچه حقوق مکف ع،یفجا نیممانعت و مقابله با ا یبرا

 نندگانیآفر نیقرار دادن ا یو درمان یکامل اجتماع یها مهیتحت پوشش ب نیو هم چن ریو فق یکارگر

  قیکودکان از طر و رشد اتیح نیراه، تضم نیو مؤثرتر نیثروت در جامعه مؤثر است،اما عاجل تر

کودکان در همه نقاط ... و  تیداشتن فرصت برابر، فارغ از رنگ، نژاد، مل یبرا یکامل و مکف مهیب

   .است رانیجهان و از جمله ا

است که حقوق برابر  یبا همه کسان یو همراه ییکودکان، همصدا نیادیحق بن نیبه ا یابیدست  الزمه

  .باشد یسر لوحه خواست ها و مطالباتشان قرار داده اند م ،یشرهمه آحاد جامعه ب یرا برا یو انسان

  کارگر یروز جهان ،یباد اول ماه م یگرام

  ابانیدفاع از کودکان کار وخ تیجمع
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دراعتراض به عدم پرداخت  هفت تپه شکریشب شرکت کشت و صنعت ن فتیش کارگران اعتصاب

 حقوق بهمن ماه



هفت  شکریشب شرکت کشت و صنعت ن فتیش کارگرانبا روز جهانی کارگر، سه شنبه شب،همزمان

بخار  یهاره کوکه بدنبالش   ددنیاز کار کش دراعتراض به عدم پرداخت حقوق بهمن ماه دستتپه 

 .شد لیشکر تعط دیتول یبخشها نیو همچن ابهایآس یوقسمتها

 برگرفته از شبکه های اجتماعی

 ماه حقوق8دراعتراض به عدم پرداخت  ریکه یکارگران سد مخزناعتصابات 

 اخراج وتهدید به اخراج کارگران معترض به اخراج از کاردرسکوت خبری

کنارک است با نوشتن  ریدهستان که یسد مخزن مانکاریاز کارگران شرکت جهان کوثر که پ یجمع

قوق واخراج این سد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها ح اعتصابات کارگرانسرگشاده از  ینامه ا

 .ض خبردادندوتهدید به اخراج کارگران معتر

شرکت  نیتا کنون کارگران ا“: منبع مطلع گفت کیاردیبهشت یک منبع خبری محلی،42به گزارش

 یاز کارگران اخراج شده اند اما به علت عدم رسانه ا یادیبارها دست به اعتصاب زده اند و تعداد ز

 ”.استصورت گرفته  یدگیشدن موضوع کمتر رس

 :استبقرار زیرکارگران  سرگشاده این نامهبخش هایی از 

از توابع شهرستان  ریدهستان که یسد مخزن مانکاریکارگران شرکت جهان کوثر، پماه حقوق 8

شده  لیتعط دهیرس ناعتصاب کارگران کارد به استخوا پرداخت نکرده اند و کارگاه هم با را کنارک

 .است

 دیریدهد شما کارتان را از سر بگ یمکارم مدام به کارگران قول م یلکارگاه ع سییر گریطرف د از

نوع قول  نیو چند بار هم از ا نیآقا چند نیکنم، متاسفانه ا یمعوقه شما را پرداخت م یمن حقوق ها

 .نکرده است یرا عمل شیقولها نیاز ا چکدامیها داده بود، اما ه

بار کارگران  نیند نفر از افراد مافوق خودش چندو چ ینیبه همراه حسابدار شرکت فرهاد حس شانیا

کنند و تا  یبر پا م یگرفتن حقوق خودشان تجمع اعتراض یبه اخراج کرده اند که چرا برا دیرا تهد

 .کرده اند یشان را عمل داتیتهد بایتقر یحدود

 .ستینبوده و ن یباشد هم خبر یکه حق مسلم کارگران م…پاداش، اضافه کار و ،یدیع از

اصال هم سرو نکند، از  ایکارگاه شام و نهار و صبحانه سرو کند و  سیاز سلف سرو یکارگر راگ

کارگاه ابالغ کرده که به کارگران بلوچ  ییو به نانوا. کنند یتومان کسر م ۱۱۱۱۱حقوقش روزانه 

 .ندشام و صبحانه بده یقرص نان برا ۳بلوچها  ریغ یقرص نان و برا ۸شام و صبحانه تعداد  یبرا

 نیکه معلوم است، ا نگونهیو ا ردیپذ یانجام م یاز بانک توسعه اسالم ریکه یسد مخزن یمال نیتام

 . کند یم افتیشرکت مرتباً از بانک مذکور بودجه را در

 :جهت اطالع

 .واقع شده است ریکه یروستا یلومتریشهرستان چابهار و پنج ک یلومتریک 221در  ریسد که

 . ه استدیرس یبانک توسعه اسالم بیبه تصو وروی ونیلیم 28/93مبلغ به  ریکه یپروژه سد مخزن



سازمان  یتخصص یو از نهادها یالملل نیب یا توسعه یاز مؤسسات مال یکی یبانک توسعه اسالم

اقتصاد  یوزرا هیاست که بر اساس اعالم( سابق یسازمان کنفرانس اسالم) یاسالم یهمکار

 هیاول هیبا سرما یکشور اسالم ۰۰ لهیبه وس یالدیم ۵۷۹۱ اکتبر ۰۲ خیدر تار یاسالم یکشورها

از  یبانک توسط گروه نیاز آنجا که ا. شد سیدر جده عربستان تأس یاسالم نارید ونیلیم ۹۱۱

عضو ارائه  یکشورها یافتگی جهت توسعه یا و مشاوره یشده است و خدمات مال جادیکشورها ا

در اواخر  زین رانیا یاسالم یجمهور. ردیگ یقرار م هچندجانب یا توسعه یها جزء بانک د،ینما یم

 ۰۱۲) یاسالم نارید ونیلیم میدو و ن یسینو رهیبا پذ( یالدیم ۵۷۹۷) یشمس یهجر ۵۶۳۹ الس

 .بانک درآمد نیا تیبه عضو( سهم

کشور  69 نیدر ب یسهامدار بانک توسعه اسالم نیسوم رانیا یاسالم یجمهور درحال حاضر

 یبانک توسعه اسالم ییاجرا رهیمد اتیدائم در ه ی،کرس نیست و عالوه بر اعضو بانک ا یاسالم

 .داراست زیرا ن

نسبت به تعطیلی وبیکارشدن در آستانه روزجهانی  قم نینگ طیور کشتارگاهتجمع اعتراضی کارگران 

 کارگر

كاشان،  جاده 48كیلومتر  واقع در قم نینگ طیور کشتارگاهدر آستانه روز جهانی کارگر، کارگران 

 .دراعتراض به تعطیلی وبیکارشدن دست به تجمع مقابل استانداری قم زدند،پادگان خیبر یروبرو

 451حدود  اعتراض یهفته گذشته بود که خبرها ازاردیبهشت یک منبع خبری محلی،44به گزارش

 یلیتعطبه  نسبت کردند یارتزاق م قم نینگطیورکشتارگاه  قیکه از طر میمستق ریو غ میکارگر مستق

 .دست به آن دست شد نیاز ا یمختلف خبر یکشتارگاه و از دست دادن شغلشان در کانال ها نیا

 رعاملیهفته گذشته برگزار شد مد یکه ط یدر جلسات نینگ وریکشتارگاه طکارگران از  یکیگفته  به

شب بود  زمان که تا جمعه نیشتارگاه را برگرداند که در اکساعت بعد  18موظف شد که ظرف  دیجد

 یریگیپ هدر دفترخان ندهینما کیبه  یندگینما یاما با اعتراض مجدد کارگران و اعطا فتادیاتفاق ن نیا

 ره،یمد أتیقم ه یانجام شد و به گفته معاون بهبود امور دام سازمان جهاد کشاورز شتریب یها

 تایداده و نها لیتشک یا هجلس یدر فرماندار نیکشتارگاه نگ یکنون رعاملیسابق و مد رعاملیمد

 .ماه دوباره فعال شده و شروع به کشتار کردند بهشتیارد 8 نیکشتارگاه نگ

درصد از سهام  54کشتارگاه بهاران  رعاملیقرار بود که مد نیکشتارگاه ماجرا ازا این کارگرگفته  به

انحصار  دیشا قیطر نیکرد تا به ا یلیکرده و بعد از آن اقدام به تعط یداریرا خر نیکشتارگاه نگ

 .ردیمرغ را در دست بگ متیق

 جان باختن یک کارگر کشتی در بندرامام

بندر امام بر اثر حادثه در یک کشتی درکارگر  یکرم احمدرضااردیبهشت،42صبح روز چهارشنبه

 .کار، جان خود را از دست داد نیح

 یمجموعه  نیر ابار است که د نیچندم یاز کار، برا یناش یحوادث انسانبراساس گزارش منتشره،

 .کشاند یکارگران را به کام مرگ م ،یبندر

دو فرزند، متاسفانه بامداد امروز  یکارگر اهل بندر امام و دارا یاحمدرضا کرم ،بنابهمین گزارش

، بر ۸۹گرد در اسکله  لهیحامل م ینروژ یکشت کیکار در انبار  نیدر ح بهشتیارد ۱۸چهارشنبه 

 .باخت، جان (ریزنج) نیاثر برخورد چ
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