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 مبارزه با کار کودکان یبه مناسبت روز جهان ابانیدفاع از کودکان کار و خ تیجمع هیانیب -

عدم پرداخت به موقع حقوق و  لیبدل سروستان یساز راه یها کارگاه کی کارگر  یخودکشاقدام به  -

 طالباتشم

 امیدیه بدلیل عدم پرداخت حقوق شرکت نفت حراست اقدام به خودکشی یک کارگر -

نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی  مخابرات استان فارستجمع اعتراضی کارگران شرکتی  -

 مشاغل،تبعیض در پرداخت حقوق واخراج همکاران حق طلبشان

به سطح پایین حقوق وعدم همسان سازیش با  89نامه سرگشاده هزاران  فرهنگی بازنشسته سال  -

 اغلین وعدم پرداخت مطالباتش

 یداخل تیامن هیعل یاجتماع وتبان یسال زندان به اتهام واه 7به  یبروجن یخسرو صادق تیمحکوم -

 یاسالم یجمهور انگذاریبه بن نیو توه یو خارج

 روز ازبازداشتش 7پس ازگذشت  یدرقربانیاخبار از ح نیآخر -

 حکم زندان یاجرا یق زن برااحضار چهار فعال حقو :کانون نویسندگان ایران -

مقابل با تجمع  (کویشرکت آذو)جانیباختگان شرکت صنعت خودرو آذربا مالادامه اعتراضات  -

 کنندگان دیمصرف کنندگان و تول تیسازمان حما

در  یکار اکتشاف و معدنکاو نسبت به زیر یشهرستان ن یغور یروستاتجمع اعتراضی اهالی  -

 ودخالت نیروهای انتظامیمنطقه حفاظت شده بهرام گور

 یآب در اوج گرما و ب ینسبت افت فشار آب و قطع یممسن دیدشترزم جاو یروستا یاعتراض اهال -

 مسئوالن یتوجه

سازمان جهاد تجمع اعتراضی جمعی از کشاورزان خوزستان نسبت به عملکرد رئیس سابق  -

 استان یکشاورز

 یتوجه یوب یامتحانات حضور یبه برگزار یدکاربر یمعلول دانشگاه علم انیاعتراض دانشجو -

 مسئوالن

 مبارزه با کار کودکان یبه مناسبت روز جهان ابانیدفاع از کودکان کار و خ تیجمع هیانیب*

جهان آشکار شد که نشان از  یو اجتماع یدر ساختار اقتصاد قیعم یکرونا، بحران روسیو وعیش با

که  یمناسبات.ست که در راه است یعیگر فجا تیردکه رواحاکم دا یدیتول ستمیس یدگیو پوس یناکارآمد

 یماریوب یکاریجامعه فالکت،فقر، ب تیاکثر یکاالست و ره آورد آن برا نیجان انسان در آن کم بهاتر

 .است

تا " کندیمبارزه با کار کودکان ادعا م یکار به مناسبت روز جهان یسازمان جهان سیامارئ انیم نیا در

جامعه و  تیگذرا به وضع یادعا را با نگاه نیصحت ا". میکنیودکان را محو مک یکارگر 0202سال 

 .افتیتوان در یحاضر م طیکودکان در شرا



 یتر شدن و چند بعد قیروزمره، عم ستیاز ز تیمحروم ،یزندگ حتاجیبه ما یابیدر دست یناتوان

را  یدیو نا ام یروحکسب درآمد، فشار  یفشار برا شیشدن فقردر خانواده ها و متعاقب آن افزا

 .آن هستند انیقربان نیبدنبال دارد که کودکان از اول

از رشته ها  یاریبس. مینفر بود ونیلیم 022به  کینزد یکاریبحران، شاهد ب نیشروع موج اول ا با

  .در آن دچار بحران و فقر مطلق شدند نیو شاغل دندیکامل رس یبه نابود

 انیو فاجعه بارش عر یشکل بحران یدرون خود دارد که به زودمهم  اریدو جنبه بس یکاریموج ب نیا

 .شودیتر م

کودکان  انیم نیشده و در ا یاساس یباعث محقر شدن و کوچکتر شدن سبد کاالها زیاز هر چ قبل

زمان و شدت کار  شیباعث افزا گرید یاز سو. شده اند تیو محروم تیاز همه دچار محدود شتریب

 هدو شغله و چند شغل یحت ایو  شتیدرآمد و مع نیتام یرفتن زمان کار براگاه به شکل باال . شودیم

 .ها نهیهز نیمشارکت در تأم یورود به بازار کار زنان و کودکان برا قیهم از طر یشدن و گاه

 ریاست که هر روزه دامنگ یگریکار بحران د یجستجو یرقابت برا دیکار و تشد یرویشدن ن ارزان

 .استکار در جامعه  یروین

 .آورد یکار کودکان فراهم م یرویاز ن شتریاستفاده ب یرا برا یبستر طیشرا نیا همه

 یتیبرنامه حما چیه. شد یهمگان یریو درگ یماریگسترده تر ب وعیباعث ش یاهمال کار رانیا در

در جامعه اجرا نشد و بحران در اشکال مختلفش  فیتحت پوشش قرار دادن اقشار ضع یموثر برا

 .تر شدگسترده 

شده و از اثرات بحران در امان نبوده  ریجامعه غافلگ یبخش ها ریمانند سا زین یمردم یها سازمان

و  یعدم آمادگ هیموضوع هم از زاو نیعلت ا. کردندیبا موج اتفاقات خود را هماهنگ م بایو تقر

 یابیدست یبرا تیفعال انیجر یداد و هم از تشتت و پراکندگ یمقابله با بحران رو یبرا یسازمان ده

پس از  یاقتصاد یاجتماع یو با بروز بحران ها ریاخ یسالها یچرا که ط. یبه مطالبات حقوق کودک

مطالبات کودکان  یریگیو پ یمردم یستادها لیکار تشک رهیو غ یخشکسال ل،یمانند زلزله، س یحوادث

زمان، بلکه در دراز مدت  نیامر نه تنها ا نیا. شد یم لیتبد نیامر روزمره و روت کیبه  ستیبا یم

 .خواهد بود یاهداف حقوق کودک شبردیپ یبرا یجد یهم مانع

 یتوان بعنوان مطالبه از سازمان ها و نهادها یکه م میرس یم ینکات فوق به موارد یجمع بند با

 .فعال در حوزه کودکان قرار داد یبه عنوان دستور کار سازمان ها گریمسئول و از طرف د

محول  یمالحظه ا چیکودکان را به ه ندهیکه منافع حال و آ ینیقوان یفور بیصوو ت نیتدو-1

 .(از کودکان تیحما حهیال)نکند

 .یو آموزش یلیتحص مهیکودکان به عنوان ب یبه تمام یپرداختن حداقل مستمر-0

  کودکان یتمام یبرا گانیرا یدرمان و خدمات بهداشت نیو تضم نیتام-3

امکانات آموزش از راه  ژهیتمام کودکان، بو یبرا یو ابزار الزم آموزش امکانات صیو تخص هیته-4

 .دور



 لیکودکان شان از چرخه تحص ییخانواده ها یتمام یبرا یاجتماع نیو تام یکمک مال یطرح فور-2

 بازمانده اند

 یضوابط و مقررات آن به نفع کودکان برا رییو تغ یآموزش رسم ستمیس یو بازنگر دیتجد-6

 .یآموزش طیکودکان از مح زیاز گر یریجلوگ

 نیاز اول یکیفعاالن عرصه دفاع از حقوق و منافع کودکان؛  تیامن نیو تأم یشناس تیبه رسم-7

 .حاصل شود تیبه فور ستیبا یبه حقوق کودکان که م یابیدست یضمانت ها

 یمردم یاسازمان ه ژهیجامعه و بو ستیبا یبه مطالبات ذکر شده، م یابیدست  یاست برا یهیبد

 یقرار دهند که بخش شیرا در دستور کار روزمره خو یحقوق و مطالبات شده و موضوعات نیا ریگیپ

  :شرح است نیاز آن بد

 یمردم یسازمان ها فیو وظا نقش

 مقابله با بحران ها یمردم یستادها لیتشک-1

 ربطیذ یسازمان ها تیدعوت از جامعه جهت نظارت و هدا-0

برنامه ها و  جیو ترو غیو تبل یو مشارکت عموم یهمکار یبرا یاجتماع یپروتکل ها نیتدو-3

 از کودکان تیحما یراهکارها

کودکان کار در دستگاه ها و  ژهیبر سر مطالبات کودکان به و یاعمال فشار و چانه زن ،یریگیپ-4

 یها مهیو ب یدرمان ،یآموزش مهیب) یاجتماع نیتام یها مهیبه ب یابیدست یبرا ربطیذ یسازمان ها

 .است یمردم یسازمان ها فیوظا نیاز مبرم تر( ریفراگ

لغو "شعار  ستیبا یهم اکنون م ،یشدن مطالبات حقوق کودک ییاجرا ینظر به موارد فوق و برا با

 ستهیشا یتا به جهان میقرار ده شیرا در دستور کار خو" امروز ممکن است نیکار کودکان هم

 .میابیکودکان دست 

 ابانیکودکان کار و خ دفاع از تیجمع

 ۹۲۱۱خرداد  ۳۲

عدم پرداخت به موقع حقوق و  لیبدل ی سروستانساز راه یها کارگاه کی کارگر  یخودکشاقدام به *

 طالباتشم

عدم پرداخت به  لیبدل شهرستان سروستان یساز راه یها کارگاه کی کارگر خرداد، 04روز شنبه 

که خوشبختانه بدلیل  داشت را نییساختمان به پا یالقصد پرتاب خود از با ،طالباتشموقع حقوق و م

 .اقدام بموقع همکارانش منصرف شد واز مرگ حتمی نجات پیداکرد

 امیدیه بدلیل عدم پرداخت حقوق حراست شرکت نفت اقدام به خودکشی یک کارگر*

امیدیه بدلیل عدم پرداخت حقوق  حراست شرکت نفت خرداد، یک کارگر 01عصر روز چهارشنبه 

 .صد خودکشی داشت که دخالت بموقع همکارانش موجب نجات جانش شدق



 

نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی  مخابرات استان فارستجمع اعتراضی کارگران شرکتی *

 مشاغل،تبعیض در پرداخت حقوق واخراج همکاران حق طلبشان

ذاشتن اعتراضشان برای بنمایش گ مخابرات استان فارسکارگران شرکتی  خرداد، 04روز شنبه 

نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،تبعیض در پرداخت حقوق واخراج همکاران حق 

 .طلبشان دست به تجمع مقابل ساختمان مرکزی مخابرات استان درشیراز زدند



بازگشت به کار و مشاغل  یبند طرح طبقه یاجراخواستار:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .اخراج شده اند،هستنداز کار  یبند طرح طبقه یاجرا یبرا یریگیکه پس از پان همکارانش

 یکیکار را انجام بدهند اما  کیو  نندیسقف بنش کی ریکه دو نفر ز ستیعادالنه ن نیا: آنها افزودند

 .تومان ونیلیاست سه م یچون شرکت یگریو د ردیحقوق بگ ونیلیاست هشت م یچون رسم

به سطح پایین حقوق وعدم همسان سازیش با  19سال  بازنشستهفرهنگی  ان نامه سرگشاده هزار*

 شاغلین وعدم پرداخت مطالبات

با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی اعتراضشان  89هزاران فرهنگی بازنشسته سال 

ای سطح پایین حقوق وعدم همسان سازیش با شاغلین وعدم پرداخت مطالبات،رسانه  را نسبت به

 .کردند

 :خرداد رسانه ای شده است بقرارزیراست 04بخش هایی از این نامه که بتاریخ 

 .ماه نیعدم پرداخت پاداش آخر خدمت پس از گذشت چند-1

 شیافزا نیا ینوبخت و عدم اجرا ۱۹بهمن  ۲۵ هیبا ابالغ نیفصل دهم شاغل یدرصد ۰۵ شیافزا -0

 قایدق ۴۶که در ماده  باشد یم یقانون خدمات کشور ۴۶بازنشستگان که در تضاد آشکار با ماده  یبرا

 .اشعار داشته است  قانون گذار به صراحت

عوامل شغل و شاغل و  یابیبر اساس ارزش ییاجرا یها نظام پرداخت کارمندان دستگاه ۴۶ماده -3

 نیاعوامل مذکور در  یابیارزش جیاز نتا ازیخواهد بود که امت یمذکور در موارد یها یژگیو ریسا

 یو برا ردیگ یکارمندان قرار م یایحقوق و مزا نییتع یمبنا ،یالیر بیفصل ضرب در ضر

 .گردد یم نییتع زانیم نیبه هم زین رانیبگ یو مستمر نیو موظف نشستگانباز

و تبصره ( فصل دهم) ۴۶ماده  یدر اجرا نیشاغل یبرا یازیامت شیعبارت قانونگذار؛ هر نوع افزا به

 .داشته باشد یبازنشستگان را در پ یبرا ستیبا یم نیل و اوالد، مشابه شاغلحق تاه۹۵۱ماده  ۶

برنامه  سازمان سیرئ یاز سو ۹۵۱ماده  ۶و تبصره  ۴۶طبق ماده  شیافزا نیا یبه عدم اجرا باتوجه

خود  تیبازنشستگان شکا یها کانون ،یقانون اساس ۹۳۴و اصل  ۱بند  ۲و بودجه و براساس اصول 

 یا نامه یط یجمهور استینموده است که ر یجمهور استیر میموارد مذکور تقد یرا بر عدم اجرا

سازمان با  نیسازمان برنامه و بودجه ارسال و ا استیبه ر ۹۱/۹۳/۱۹مورخ  ۹۴۵۹۹۱به شماره 

 ۱۹بازنشسته  انیفرهنگ ژهیو به و انیحقوق بازنشستگان على الخصوص فرهنگ عییو تض یشکن قانون

منحوس کرونا  روسیدر اوج مبارزه با و ۱۱سال  دیع یاخت پاداش آخر خدمت، سختتواماً با عدم پرد

 .تر کرد را دوچندان سخت

اشعار  که ۴۶ماده  لیتبصره ذ یو عدم اجرا یخدمات کشور تیریکامل قانون مد یعدم اجرا -4

ودجه ب حهیدر ال یزندگ یها نهیماده با توجه به شاخص هز نیمذکور در ا یالیر بیضر: دارد یم

 .است دهیرس یاسالم یمجلس شورا بیو به تصو ینیب شیساالنه پ

همه در تمام  یامکانات عادالنه برا جادیو ا ضیرفع تبع یاصل سوم قانون اساس ۱باتوجه به بند   -2

 .یو معنو یماد یها نهیزم



 یخدمات کشور تیریقانون مد یاجرا ۹۹حدودا از سال : تورم ساالنه زانیحقوق با م شیافزا  -6

درصد سنوات گذشته  ۹۵از  شینرخ تورم ب یاثنا و فاصله زمان نینشده که در ا یتاکنون اجرا و عمل

 .به بازنشسته پرداخت شود ستیبا یکه طبق قانون م

در  نیادیکه تابع سند تحول بن( یارشد، خبره و عال هیپا) یبر اساس بندها یبند طرح رتبه یاجرا  -7

به  نیهمچون شاغل باشد یم یسنوات شیحقوق و افزا شیاز افزا یو تسر باشد یآموزش و پرورش م

شده بود  دهکه بودجه آن قبال در نظر گرفته و دستور اجرا دا ۱۹سال  یبازنشستگان فرهنگ یبرا ژهیو

در وزارت  ۱۹کل سال  یبرا یبند بودجه رتبه نکهیبر ا عالوه. ننمود یو آموزش و پرورش عمل

 یچرا برا نمود یم یبند کارکنان را مشمول رتبه هیاست و کل دهیمنظور گردآموزش و پرورش 

نه از اول ) ۱۹دوم سال  مهیاست و بازنشستگان ن دهیاول محاسبه و اجرا نگرد مسالیبازنشستگان ن

و وزارت آموزش و  یگذار و وزارت کار و امور اجتماع که قانون یاز دستورالعمل( بلکه از دوم مهر

 شوند؟ یاند مشمول موکد م آن را صادر کردهپرورش مجوز 

سال زندان به اتهام واهی اجتماع وتبانی علیه امنیت داخلی  7محکومیت خسرو صادقی بروجنی به *

 و خارجی و توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی

سال از محکومیت  7دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر  36شعبه :خسرو صادقی بروجنی

سال توهین به بنیانگذار جمهوری  0سال اجتماع وتبانی علیه امنیت داخلی و خارجی و  2)ن زندان م

 .را عینا تایید کرد(اسالمی

 .سال از این حکم الزم االجرا است 2

 .این حکم امروز به وکیلم پیام ابوطالبی زنوزی ابالغ شد

 روز ازبازداشتش 7پس ازگذشت  از حیدرقربانی آخرین اخبار*

 همسرم تیوضع یریگیروز پ نیهفتم

(  یقربان دریح)همسرم   تیاز وضع یخبریو ب یریروز دستگ نیدر هفتم(خردادماه ۳۶)امروز  صبح

 . شهر قدس مراجعه کردم یدادسرا ۲بار به شعبه  نیچندم یبرا

 .بازپرس شعبه مربوطه شدم داریانتظار موفق به د یاز کل پس

بازداشت باشه ؟و  دیهمسرم چند روز با نکهیرا در رابطه با ابا بازپرس دوباره سواالت خود  دارید در

از طرف  یتماس تلفن هیدخترم آرامش نداره و دلتنگ پدرش است را  مطرح کردم  و خواستار  نکهیا

 .شدم  دریح

مانع ادامه . دندید یو نگران من را م شانیحال و روز پر نکهیبه سواالتم ندادند و با ا یپاسخ چیه

 .به شدندحضورم در شع

 شتیبه کار و مع یدیبدون جرم مرتکب شده لطمه شد یریدستگ نیاست و ا یکارگر ساختمان همسرم

 .خانواده وارد کرده است

وجود من به تالش  نیبا ا میمطلع شو  شیو از سالمت میرا بشنو دریح یصدا میو دخترم حق دار من

 .دهمیاش ادامه م یو آزاد دریح یصدا دنیشن یخود برا



حیدر قربانی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران روز هجدهم خرداد توسط یادآوری است که قبل 

 .تحت بازجویی قرار دارد ومأمورین وزارت اطالعات در منزلش دستگیر

 میعصر گوش ۷ساعت ( خرداد ماه  ۳۲)هفته انتظار و رفت آمد به دادسرا  باالخره امروز کیبعد از 

 از من شماره ثابت خواستن  خودم یزنگ خورد بعد از معرف

 پشت خطه؟( یقربان دریح)همسرم دمی،پرس هیقلبم به تپش افتاد ، به دلم افتاد خبر خوش هوی 

 . یکه باهمسرت صحبت کن یخونه باش گهید قهیدو دق یتونیبله شما م گفت

 . بودم دهیندو عیکل عمرم آنقدر سر یتو

 . خودم را  به خونه رسوندم 

 چیه.همسرم بود یرو برداشتم ،صدا یتلفن  زنگ خورد گوش قهیبعد چند دق. دمیرس ریشدم که د دیناام

 . کنم فشیتوص تونمیواقعا نم. آرام شد قلبمصداش ذوق زده نشده بودم ، دنیشنوقت  پشت تلفن آنقدر از

 .در راه است  یخوش یکه خبرها دوارمیخوشحالم ام یلیبگم خ نویا فقط

 حکم زندان یاجرا یار چهار فعال حقوق زن برااحض :کانون نویسندگان ایران*

چهار فعال حقوق زن که عضو تشکل  یشقاق دیدرکاله و ناه نیاسر ،یمحمد میمر ان،یرینص اکرم

 نیمقدس واقع در زندان او دیشه یحکم زندان به دادسرا یاجرا یهستند برا «رانیزنان ا یندا»

 .احضار شدند

چهار فعال حقوق زن و  نیبه ا امکیکام با فرستادن پاح یاجرا رهیخرداد دا ۹۱دوشنبه  روز

 میمر ان،یریاکرم نص. کنند یمقدس معرف دیشه یاز آنها خواستند خود را به دادسرا گذارانشان قهیوث

و  «نظام هیعل غیتبل» ،«یاجتماع و تبان» یها بابت اتهام یشقاق دیدرکاله و ناه نیاسر ،یمحمد

 .اند ماه زندان محکوم شده ۳سال و  ۶به  کیهر  «یحجاب یتظاهر به عمل حرام با مصداق ب»

مقابل با تجمع  (کویشرکت آذو)جانیباختگان شرکت صنعت خودرو آذربا مالادامه اعتراضات *

 کنندگان دیمصرف کنندگان و تول تیسازمان حما

درادامه  (کویشرکت آذو)جانیباختگان شرکت صنعت خودرو آذربا مال خرداد، 04روز شنبه 

مقابل ساختمان سازمان دست به تجمع  یقطع متیخودرو با ق لیبه عدم تحوراضاتشان نسبت اعت

 .دندزکنندگان  دیمصرف کنندگان و تول تیحما



 

 لیدرخواست تحو362یام ج یحواله داران خودرو: گفتبه خبرنگار رسانه ای از تجمع کنندگان  یکی

است که با گذشت  یتنها خودرو ساز کویآذو. دشده را دارن دیکه در قرارداد ق یقطع متیخودرو با ق

 .دارد دارانیخودروها، همچنان تعهد معوق در قبال خر لیسال از موعد تحو کیاز  شیب

در  یکار اکتشاف و معدنکاو نسبت به زیر یشهرستان ن یغور یروستاتجمع اعتراضی اهالی *

 ودخالت نیروهای انتظامیمنطقه حفاظت شده بهرام گور

مانع دراستان فارس باتجمع  زیر یشهرستان ن یغور یروستا خرداد،جمعی از اهالی 03روز جمعه 

شدند که بادخالت نیروهای در منطقه حفاظت شده بهرام گور یاز تداوم کار اکتشاف و معدنکاو

 .انتظامی همراه شد

 



در  زیر یپهنه بهرام گور شهرستان ن یبر اساس مجوز مطالعات اکتشافبنا به گزارش رسنه ای شده،

و  ی، مطالعات معدنکاو ستیز طیاستان فارس و توافقنامه وزارت صمت و سازمان حفاظت مح

شهرستان  یغور یروستا یاز اهالجمعی گذشته  یروزها ی، ط ردیگ یمنطقه انجام م نیاکتشاف در ا

 .شدند یشده مانع از تداوم کار اکتشاف و معدنکاو ادیدر محل معادن  اعبا اجتم زیر ین

اکتشاف در معدن آهن  تیاز فعال یریبا اجتماع و جلوگ زیر یاز توابع شهرستان ن یغور انییتاروس

روستا شدند و با  نیو ساکنان ا یبوم یحقوق اهال نیدر منطقه حفاظت شده بهرام گور خواستار تام

 .افتی انیاجتماع پا نیا یدخالت ماموران انتظام

 یو بآب در اوج گرما  یافت فشار آب و قطع نسبت یممسن دیدشترزم جاو یروستااعتراض اهالی *

 مسئوالن یتوجه

و آب در اوج گرما  یافت فشار آب و قطع نسبت ممسنی دراستان فارس دیدشترزم جاو یروستااهالی 

 .معترضند مسئوالن یتوجه یب

دشترزم  یمکرر آب در روستا یافت فشار و قطعخرداد یک منبع خبری محلی، 04به گزارش 

آب در  یهرساله با شروع فصل گرما، مردم روستا با افت فشار آب و قطع.ستین یدیدموضوع ج

 .روستاستاهالی این  یثابت مشکالت و دغدغه ها یمساله همواره پا نیاوج گرما مواجهند و ا

 تیو به لحاظ رعا کنندیدر کنار شدت گرما با بحران کرونا دست و پنجه نرم ماهالی که  امسال

 یطیدر شرا ستیبا یم یبهداشت تیرعا یبرا یاتیح عیما نیو استفاده از ا یاشتبهد یپروتکل ها

 همو شستشو داشته باشند اما باز  یمصارف خانگ یبرا یمداوم به آب شرب بهداشت  یکه دسترس  باشند

تابستان امان آنها را  یقطع آب در گرما یمشکل کهنه  نیو ا دهینرس ییقبل دادشان به جا یمثل سالها

 .است دهیبر

با  کهیاز شبانه روز آب روستا وصل است و در حال یشدت گرفتن مشکل، تنها در ساعات محدود با

آب شرب  نیتام یاست اما مردم هم برا جیرا زین یآب یتابستان استفاده از کولرها یشدت گرفتن گرما

 دیدو افت ش بهار و تابستان با بحران قطع آب یانتها یطاقت فرسا یاز گرما یخالص یو هم برا

 زیو بحران کرونا سالمت مردم ن دیشد یگفت با توجه به گرما توانیکه م یفشار آب مواجهند تا جائ

 .به مخاطره افتاده است

 یروستا به طرق مختلف به مسئوالن شهرستان اطالع رساناهالی معضل و مشکل از طرف  نیا

 .است دهیتا برطرف نگردفشار آب روس دیآب و افت شد یتا کنون مشکل قطع یول دهیگرد

سازمان جهاد تجمع اعتراضی جمعی از کشاورزان خوزستان نسبت به عملکرد رئیس سابق *

 ی استانکشاورز

 یمقابل ساختمان سازمان جهادکشاورجمعی از کشاورزان خوزستان با تجمع  خرداد، 04روز شنبه 

 .مان بنمایش گذاشتندنسبت به عملکرد رئیس سابق این ساز خوزستان اعتراض خود رااستان 

خوزستان در  یسازمان جهاد کشاورز نیشیپ سیرئ ،ییچنگلوا خسرویکبرپایه گزارش رسانه ای شده،

 نیخود را در ا تیسازمان حفظ نباتات کشور منصوب شد و فعال استیگذشته به عنوان ر یروزها

 .سازمان آغاز شد



 یو عیقصد داشتند در روز تود ییگلواچن خسرویک گاهیجا یخوزستان با اطالع از ارتقا کشاورزان

استان خوزستان اعالم کنند  یدر سازمان جهاد کشاورز فشیاعتراض خود را نسبت به عملکرد ضع

 .انجام شد یو اطالع رسان یکار در سکوت کامل خبر نیا یول

ن خود منصرف نشدند و با تجمع در مقابل ساختمان سازما میحال کشاورزان خوزستان از تصم نیا با

 .نهاد ابراز داشتند نیا رکلیمد یخوزستان اعتراض خود را نسبت به ارتقا یجهادکشاور

وبی توجهی  یامتحانات حضور یبه برگزار یکاربرد یعلم دانشگاه معلول انیاعتراض دانشجو*

 مسئوالن

 به انیمبتال شیبا توجه به افزا یکاربرد یمعلول دانشگاه جامع علم انیدانشجوخرداد، 04روز شنبه 

نسبت به یماریباین  در مقابل  انیدانشجو نیا یجسمان نییدر تهران و مقاومت پا 18بیماری کووید 

 .نداعتراض کرد وبی توجهی مسئوالن یدانشگاه به صورت حضور نیترم ا انیامتحانات پا یبرگزار

آنها در برابر  یو مقاومت کم جسمان تیبا توجه به معلول: این دانشجویان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 یماریترم دچار ب انیحضور در جلسات امتحانات پا لیدوباره کرونا، اگر به دل وعیو ش ها یماریب

 پاسخگو خواهد بود؟ یکاربرد یدانشگاه جامع علم ایکرونا شوند، آ

خود و  لیمحل تحص یکاربرد یاعتراض خود را رسماً به مرکز علم نکهیبا وجود ا: ادامه دادندآنها 

از مسئوالن دانشگاه  کی چیه یارائه داده اند ول یکاربرد یدانشگاه جامع علم ین مرکزسازما

 .رسد ینم ییما به جا یموضوع نداشتند و صدا نیبه ا یتوجه

تحت  ییها نیکمپ لیبا تشک یکاربرد یدانشگاه جامع علم انیدانشجو ریسا انیدانشجو نیبر ا عالوه

 یخواستار لغو امتحانات به صورت حضور «یربردکا یعلم ینه به امتحانات حضور»عنوان 

 .شدند

 اعتراض به سیاست های نژاد پرستاران جمهوری اسالمی ایران درتظاهرات پاریس

خرداد،جمعی از جوانان افغانستانی مقیم فرانسه وشماری از ایرنیان با حضور در تجمع  04روز شنبه 

ردادن شعارهایی علیه جمهوری اسالمی ضد نژاد پرستی پاریس با برافراشتن دست نوشته ها وس

وسردمدارانش اعتراضشان را نسبت به سیاست های نژادپرستارانه جمهوری اسالمی نسبت به 

 .کارگران میهمان منجمله افغانستانی های مقیم ایران بنمایش گذاشتند
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