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خجسته باد 21اردیبهشت روز معلم(سالروز به قتل رسیدن دکترخانعلی مقابل مجلس درسال)2931
 روز معلم ویادی از معلمان زندانی دراعتصاب غذا*هفتمین روز اعتصاب غذای روحهللا مردانی
*نهمین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی
 حضور معلمان بر سر مزار ابوالحسن خانعلی به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل هایصنفی فرهنگیان ایران
 کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگران ایران:امروز روز معلم بهانه ای است که گرامی بداریم یاد جان باختگان راه خرد واندیشه  -خانعلی -صمد -
فرزاد.....
 روز کارگر و روز معلم ،ما دانشجویان آزادی بازداشت شدگان مراسم روز کار مقابل مجلس با قرار کفالت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:بازداشت شدگان روز اول ماه مه فوری آزاد باید گردند!
 محمودصالحی :آیا کارگران از زندان وحشت دارند؟ راهپیمایی درسنندج بمناسبت روز جهانی کارگر گزارشی مختصر از گرامیداشت اول ماه مه در مریوان جمعیت دفاع از کودکان کار وخیابان :بیانیه اول ماه می ،روز جهانی کارگر اعتصاب کارگران شیفت شب شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دراعتراض به عدم پرداختحقوق بهمن ماه
 اعتصابات کارگران سد مخزنی کهیر دراعتراض به عدم پرداخت 8ماه حقوقاخراج وتهدید به اخراج کارگران معترض به اخراج از کاردرسکوت خبری
 تجمع اعتراضی کارگران کشتارگاه طیور نگین قم نسبت به تعطیلی وبیکارشدن در آستانهروزجهانی کارگر
 جان باختن یک کارگر کشتی در بندرامامروز معلم ویادی از معلمان زندانی دراعتصاب غذا
*هفتمین روز اعتصاب غذای روحهللا مردانی
روحهللا مردانی ،معلم و دانشجوی رشتۀ ادبیات دانشگاه تهران که از ۸۲بهمن  ۶۹در زندان اوین در
بازداشت به سر میبرد از ۷روز پیش اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

*نهمین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی
اسماعیل عبدی دور جدید اعتصاب غذایش از روزسهشنبه چهارم اردیبهشت در زندان اوین شروع
کرده است.
حضور معلمان بر سر مزار ابوالحسن خانعلی به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل های
صنفی فرهنگیان ایران

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگران ایران:
امروز روز معلم بهانه ای است که گرامی بداریم یاد جان باختگان راه خرد واندیشه  -خانعلی -صمد
فرزاد.....از آنزمان که ابوالحسن خانعلی  ،تیر جهل ودیکتاتوریت درقلب تپنده اش فرو رفت راه رها شدن از
بندگی وبردگی وتالش برای دنیایی آزاد وبرابر و شاد ،همچنان پر رهرو ماند ...خانعلی جان باخت و
صمد بهرنگی  -به مبارزه علیه فقر ونابرابری ،رنگ وبوی تازه ای داد .دنیارا از افکار خوب خود

پر کرد ودر این راه در اوج خالقیت و خوش فکری جانش را گرفتند ...خالقان تاریکی با این تصور
که دیگر تیشه به ریشه افکار انقالبی زده اند مسرور از کرده خود مست شدند اما شاگردان مدرسه
صمد رشد کردند ....در این میان فرزاد کمانگر قد بر افراشت صدای بچه های آذر شهر را در گوشه
ای دیگر در کردستان فریاد زد ....اماچوبه دار فرزاد را خفه نکرد وباز شاگردان ،معلمین شدند
ومعلمین مبارز !!
هنوز زندان پاخور معلمینی چون بهشتیها وعبدیهااست و سرود ماهی سیاه کوچولو را کماکان در دل
تاریکی وخفقان زمزمه میکنند..
«مرگ خیلی آسان می تواند االن به سراغ من بیاید  ،اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز
مرگ بروم .البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم )که می شوم ( مهم نیست ،مهم این است
که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد(» ...قسمتی از کتاب ماهی سیاه
کوچولو)
ابوالحسن خانعلی...
(زاد ٔه  - ۱۱۱۱درگذشت ٔه  ۱۸اردیبهشت  )۱۱۳۱دارای دکترا در رشته معقول و منقول ( فلسفه ) از
دانشگاه تهران و معلم  ۸۶ساله دروس فلسفه و زبان عربیبود که در روز  ۱۸اردیبهشت سال ۱۱۳۱
در تجمع صنفی اعتراضآمیز معلمان در میدان بهارستان با گلوله اسلحه رئیس کالنتری بهارستان،
سرگرد ناصر شهرستانی کشته شد...
صمد بهرنگی
صمد نویسنده و منتقد اجتماعی در  ۸تیرماه ۱۱۱۲در تبریز به دنیا آمد و در ۶شهریور سال ۱۱۳۷
در رود ارس و در ساحل روستای شامگوالیک بطور مشکوکی غرقدشد و جسدش را  ۱۸شهریور در
نزدیکی پاسگاه کالله در چند کیلومتری محل غرق شدنش از آب گرفتند......
فرزاد کمانگر
فرزاد سال  ۱۱۳۳در حوالی شهرستان کامیاران
در خانواده ای تنگ دست وکارگر بدنیا آمد.
و در بامداد روز  ۱۶اردیبهشت  ۱۱۲۶آخرین روز هفته معلم در زندان اوین با چوبه دار اعدام
شد....
یادشان گرامی باد.
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگران ایران
 ۱۸اردیبهشت ۶۷
روز کارگر و روز معلم ،ما دانشجویان
آنچه دانشجو را به معلم و کارگر پیوند می دهد ،سرنوشتی بیش از پیش یکسان است .طبق تعریف،
کارگر کسی است که جز نیروی کار خود برای فروش ندارد .با تخصص زدایی سیستماتیک از
دانشجویان که حاصل بحران شدید اقتصادی است که صاحبان سرمایه و سود رقم زده اند ،سرنوشت

شغلی دانشجویان هر روز بیشتر منطبق بر تعریف کارگر می شود ،آنچنان که معلمان بخشی از طبقه
کارگر هستند.
اما پیوند اصلی این گروه ها ،نه در سرنوشت مشترکشان در استثمار شدن بلکه در اراده ی مشترکی
است که برای مقابله با استثمار و محرومیت ها دارند.
اگر کارگران خواهان تشکل های مستقل بمنظور تالش برای احقاق حقوق انسانی همچون حق
دستمزد ،حق امنیت شغلی ،حق بازنشستگی و امثالهم برای نیروی کار هستند که تمام حیاتش قربانی
سود بیشتر صاحبان سرمایه می شود ،معلمان در کانون صنفی معلمان سالهاست برای احقاق حقوق
صنفی خود از جمله دستمزد ،مسکن ،امنیت شغلی و  ...می جنگند .عالوه بر این آنها در کانون
صنفی معلمان علیه کاالیی شدن آموزش عمومی و پولیسازی آن مقاومت می کنند ،پولی شدنی که
موجب محروم سازی بیش از پیش طبقات زحمتکش از حق طبیعی آموزش می شود.
به همین نسبت شوراهای صنفی دانشجویان در سالهای اخیر موازی با کارگران جبهه ی مقاومتی علیه
ناامن سازی شغلی و تشدید بحران بیکاری از طریق بسته اشتغالی دولت و بویژه طرح کارورزی یا
همان #بیگارورزی شکل داده اند ،از سوی دیگر موازی با کانون صنفی معلمان علیه پولی سازی
آموزش در سطح آموزش عالی ایستاده اند .شوراهای صنفی دانشجویان ،درمقابل آن سیاست هایی
معترض بوده اند که آموزش عالی را بیش از پیش پولی می کنند و محروم سازی گسترده طبقات پایین
را در پی دارند ،آنها علیه قانون سنوات ،کاهش ظرفیت های روزانه ،تبعیض جنسیتی ،بومی گزینی و
در پی آن تبعیض قومی ،ستاره دار کردن و محرومیت از تحصیل مبارزه می کنند.
روز کارگر و روز معلم فرصت خوبی است تا بر این سرنوشت مشترک و پیوند مشترک در مقاومت
علیه 'استثمار' و 'محروم سازی' تاکید شود.
ما ضمن اعالم دفاع از فعالیت صنفی مستقل کارگران و معلمان ،ادای احترام می کنیم به تمامی
معلمان عضو کانون صنفی و کارگران عضو سندیکا که سالها فشار امنیتی و زندان و بازداشت را
بخاطر دفاع از ساحت صنفی خود متحمل شده اند.
روز کارگر و روز معلم را گرامی می داریم و خود را در کنار این دو گروه می دانیم.
برگرفته از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور
آزادی بازداشت شدگان مراسم روز کار مقابل مجلس با قرار کفالت
ساعت 41روزچهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه،همه بازداشت شدگان مراسم روز کار مقابل مجلس
با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:
بازداشت شدگان روز اول ماه مه فوری آزاد باید گردند!
بنا به گزارش ها نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم جمهوری اسالمی به تجمعی که به مناسبت اول ماه
مه در مقابل مجلس اسالمی بر گزار شد ،یورش بردند و با تهدید و ارعاب شرکت کنندگان و
محاصره آنان تعدادی از شرکت کنندگان را دستگیر کردند .به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران،
اسامی بازداشت شدگان در این مراسم به شرح زیر است  :حسین آذر گشسب ،محسن ثقفی  ،پیمان
احمدی  ،مصطفی آقایی ،بابک  ، ...افشین حیرتیان و تهمینه خسروی .همچنین بنا بر گزارش های

دیگر در هجوم مامورین انتظامی به مراسم روز کارگر در سقز ،عثمان اسماعیلی و چند کارگر
دیگر دستگیر شدند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران یورش وحشیانه نیروهای سرکوب گر رژیم به
مراسم های اول ماه مه را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه
بازداشت شدگان است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
اول ماه مه ۸۱۱۲
محمودصالحی :آیا کارگران از زندان وحشت دارند؟
دیروز سه شنبه  79/2/44برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر بود .در سراسر جهان کارگران به
پاس گرامیداشت آن روز به اشکال مختلف مراسم روز کارگر را برگزار می کنند .کارگران ایران و
کردستان نیز همچون سالهای گذشته مراسمات و تجمعاتی برگزار کردند .در چند شهر از جمله سقز
مراسم کارگران مورد حمله ماموران قرار گرفت و عثمان اسماعیلی به اتهام کارگر بودن بازداشت
شد .همچنان در شهر سنندج امیر شهابی رئیس و یدی صمدی دبیر انجمن صنفی کارگران خبازیهای
سنندج و حومه توسط نیروهای امینتی بازداشت شدند .
بازداشت این افراد تنها به خاطر این بود که آن افراد به مسئوالن دولتی لبیک نگفته و می خواستند
مراسم روز جهانی کارگر را مستقل و به دور از مسئوالن دولتی برگزار کنند .
اینجا می خواهم به خاطره ای اشاره کنم که دیروز سه شنبه مورخ  79/2/44برای خود ما اتفاق افتاد.
قرار بود ما ساعت  8صبح در میدان کارگران ساختمانی مراسم روز جهانی کارگر را برگزار کنیم.
طبق معمول من و نجیبه همسرم نیم ساعت زود تر به طرف میدان کارگران حرکت کردیم .ما از زیر
پل هوای به طرف بازار می رفتیم .وقتی به پل رسیدیم چند ماشین نیروی لبلس شخصی پائین تر از
پل هوایی ایستاده بودند و به محض دیدن ما با موبایل های خود به باالتر از خودشان پیام دادن که
سوژه مورد نظر مشاهده شد .ما آنان را پشت سر گذاشتیم و به طرف راسته بازار اردالن حرکت
کردیم .در مسیر را چند نفر دیگراز کارگران و همسرانشان به ما پیوستند .ماموران لحظه به لحظه
تعداشان زیاد می شدند و دیگر مطمئن شده بودند که مراسم روز کارگر در آن منطقه برگزار خواهد
شد .ما تصمیم گرفتیم به قلب ماموران بزنیم و وارد میدان شدیم .دهانه بازار منتهی به میدان کارگران
 41نفر مامور ایستاده بودند .ما کارگران بدون توهم به میان کارگران رفتیم و مراسم را شروع
نمودیم .
ما در آن لحظه خود را برای دو اتفاق آماده کرده بودیم - 4 .یا مراسم را برگزار می کنیم یا دستگیر
و روانه زندان می شویم ،در آن صورت مراسم را در زندان و یا هر مرکزی که ما را به انجا منتقل
کنند.
-2یا همگی ماکشته میشویم  ,اگر در میان کارگران کشته شویم  ،افتخاریست که نصیب محافظه کاران
و دو چهره ها نمی شود .
پس ما کارگران را از زندان و مرگ نترسانید.
راهپیمایی درسنندج بمناسبت روز جهانی کارگر

ساعت 48و01دقیقه روز یازده اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران وفعالین کارگری بمناسبت اول ماه
مه دست به راهپیمایی درخیابان نایسر سنندج زدند وبا حمل پالکاردها وسردادن شعارهایی همبستگی
بین المللیشان علیه نطام سرمایه داری را بنمایش گذاشتند.

گزارشی مختصر از گرامیداشت اول ماه مه در مریوان
روز اول مه ( ۱۱اردیبهشت  )۶۷جمعی از کارگران و فعالین کارگری مریوان در شهرک صنعتی
اقدام به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر کردند.
ابتدا این مراسم با سخنرانی یکی از کارگران در مورد اهمیت روز کارگر شروع شد و با راهپیمایی
در الینهای شهرک صنعتی با ملحق شدن بخشی از کارگران و پخش کردن شیرینی و همچنین تبریک
روز کارگر به کارگران به مراسم ادامه دادند و در نهایت با سخنرانی یکی دیگر از کارگران و
همچنین با پیام اعالم همبستگی کارگران مریوان با طبقه کارگر جهانی به مراسم خاتمه دادند.
زنده همبستگی جهانی طبقه کارگر
جمعیت دفاع از کودکان کار وخیابان :بیانیه اول ماه می ،روز جهانی کارگر
یک می یادآور عزم و اراده ای سترگ کارگرانی است که در برابر ستم پیشه گان ،که نان و جان
مزدبران جامعه را به زنجیر کشیده بودند بپا خاستند .عزمی که سر سازش نداشت و می رفت تا جهان
را از آن هیچ بودگان کند .
رسم است در این روز به ستمدیدگان و مزدبران تبریک بگوئیم .اما با نگاه به چهره سیاه و مملو از
تباهی جهانی که سرمایه برای ما رقم زده است ،نفرت و خشمی در ما انگیخته که ما را به فریاد وا
میدارد .
جنگ و خونریزی ،قحطی ،مهاجرت و بیکاری ،بهره کشی ،گرسنگی ،مرگ و  ...همه آن چیزی
است که صورت زشت مناسبات کریه امروز را از پس پرده فریب و دروغ و تبلیغات نمایان می کند .

تلخ ترین نتیجه این فجایع ،دست های زخمی و پشت خمیده ی کودکانی است که وقیحانه به کار
گمارده می شوند و در هیئت مزدبگیران به جای پدر و مادر خویش در صف کار ،عزیزترین عنصر
زندگی اش ،یعنی کودکی او را به تاراج می برند .
نتیجه دستمزد زیر خط فقر والدینش ،محرومیت وی از مقطع مهم و حساس کودکی خواهد بود .از
دست دادن فرصت آموزش با کیفیت و متناسب با شرایط زیستی اش ،محرومیت از فرصت بزرگ
شدن با همساالن و امکان رشد برابر ،همه از دریچه فقر و بی امکاناتی والدین مزد بگیرش از زندگی
اش رخت بر می بندد .
اثبات اینکه بی حقوقی پدران بیکار ،مادرانی که محروم از حق برابر برای امرار معاش اند ،چه
اثرات و ضررهای جبران ناپذیری به بقا و هستی کودکان وارد می کند کار پیچیده ای نیست .هر ذره
محرومیت و سختی در شرایط کار و امرار معاش والدین ،مساوی است با ده ها بار مسئله و بحران
در زندگی کودکان .تن فروشی ،اعتیاد ،تعارض با قانون ،تن دادن به ازدواج زیر سن مناسب و ...
تنها بخشی از صورت بندی این بحران هاست .
این همه به معنای از دست دادن کودکی ای است که از قرار می بایست حق برابر با همه دیگران در
جامعه باشد .سخن گفتن از گرانی و مرتب کردن جداول باال و پائین رفتن قیمت اقالم و کاالهای
اساسی خانوار کار ساده ای است ،اما تشریح اثرات و ضررهایی که نصیب افراد خانواده های
ضعیف و فقیر می کند کاری بس ساده تر است .از اولین اثرات آن ،محرومیت کودکان از تغذیه و
شرایط رشد مناسب و بدترین آن فراهم آمدن سیر ورود کودکان به چرخه کار ،برای جبران کمبودها
و نقصان های ناشی از فقر و کم درآمدی است .
به این سیاهه تا ثریا می توان افزود .اما حقیقت این است که فقر و محرومیت ،کودکان را در معرض
مشکالت و آسیب های جبران ناپذیری قرار می دهد که مسئولیت آن بعهده کل جامعه و به ویژه
دولتمردان و سیاستمداران حاکم است .
برای ممانعت و مقابله با این فجایع ،اگرچه حقوق مکفی و متناسب با نیاز و معیشت خانواده های
کارگری و فقیر و هم چنین تحت پوشش بیمه های کامل اجتماعی و درمانی قرار دادن این آفرینندگان
ثروت در جامعه مؤثر است،اما عاجل ترین و مؤثرترین راه ،تضمین حیات و رشد کودکان از طریق
بیمه کامل و مکفی برای داشتن فرصت برابر ،فارغ از رنگ ،نژاد ،ملیت و  ...کودکان در همه نقاط
جهان و از جمله ایران است .
الزمه دست یابی به این حق بنیادین کودکان ،همصدایی و همراهی با همه کسانی است که حقوق برابر
و انسانی را برای همه آحاد جامعه بشری ،سر لوحه خواست ها و مطالباتشان قرار داده اند می باشد .
گرامی باد اول ماه می ،روز جهانی کارگر
جمعیت دفاع از کودکان کار وخیابان
11اردیبهشت 4079
اعتصاب کارگران شیفت شب شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت
حقوق بهمن ماه

سه شنبه شب،همزمان با روز جهانی کارگر،کارگران شیفت شب شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت
تپه دراعتراض به عدم پرداخت حقوق بهمن ماه دست از کار کشیدند که بدنبالش کوره های بخار
وقسمتهای آسیابها و همچنین بخشهای تولید شکر تعطیل شد.
برگرفته از شبکه های اجتماعی
اعتصابات کارگران سد مخزنی کهیر دراعتراض به عدم پرداخت 8ماه حقوق
اخراج وتهدید به اخراج کارگران معترض به اخراج از کاردرسکوت خبری
جمعی از کارگران شرکت جهان کوثر که پیمانکار سد مخزنی دهستان کهیر کنارک است با نوشتن
نامه ای سرگشاده از اعتصابات کارگران این سد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق واخراج
وتهدید به اخراج کارگران معترض خبردادند.
به گزارش42اردیبهشت یک منبع خبری محلی،یک منبع مطلع گفت“ :تا کنون کارگران این شرکت
بارها دست به اعتصاب زده اند و تعداد زیادی از کارگران اخراج شده اند اما به علت عدم رسانه ای
شدن موضوع کمتر رسیدگی صورت گرفته است”.
بخش هایی از نامه سرگشاده این کارگران بقرار زیراست:
8ماه حقوق کارگران شرکت جهان کوثر ،پیمانکار سد مخزنی دهستان کهیر از توابع شهرستان
کنارک را پرداخت نکرده اند و کارگاه هم با اعتصاب کارگران کارد به استخوان رسیده تعطیل شده
است.
از طرف دیگر رییس کارگاه علی مکارم مدام به کارگران قول می دهد شما کارتان را از سر بگیرید
من حقوق های معوقه شما را پرداخت می کنم ،متاسفانه این آقا چندین و چند بار هم از این نوع قول
ها داده بود ،اما هیچکدام از این قولهایش را عملی نکرده است.
ایشان به همراه حسابدار شرکت فرهاد حسینی و چند نفر از افراد مافوق خودش چندین بار کارگران
را تهدید به اخراج کرده اند که چرا برای گرفتن حقوق خودشان تجمع اعتراضی بر پا می کنند و تا
حدودی تقریبا تهدیدات شان را عملی کرده اند.
از عیدی ،پاداش ،اضافه کار و…که حق مسلم کارگران می باشد هم خبری نبوده و نیست.
اگر کارگری از سلف سرویس کارگاه شام و نهار و صبحانه سرو کند و یا اصال هم سرو نکند ،از
حقوقش روزانه  ۱۱۱۱۱تومان کسر می کنند .و به نانوایی کارگاه ابالغ کرده که به کارگران بلوچ
برای شام و صبحانه تعداد  ۸قرص نان و برای غیر بلوچها  ۳قرص نان برای شام و صبحانه بدهند.
تامین مالی سد مخزنی کهیر از بانک توسعه اسالمی انجام می پذیرد و اینگونه که معلوم است ،این
شرکت مرتبا ً از بانک مذکور بودجه را دریافت می کند.
جهت اطالع:
سد کهیر در  221کیلومتری شهرستان چابهار و پنج کیلومتری روستای کهیر واقع شده است.
پروژه سد مخزنی کهیر به مبلغ  93/28میلیون یورو به تصویب بانک توسعه اسالمی رسیده است .

بانک توسعه اسالمی یکی از مؤسسات مالی توسعهای بینالمللی و از نهادهای تخصصی سازمان
همکاری اسالمی (سازمان کنفرانس اسالمی سابق) است که بر اساس اعالمیه وزرای اقتصاد
کشورهای اسالمی در تاریخ  ۰۲اکتبر  ۵۷۹۱میالدی به وسیله  ۰۰کشور اسالمی با سرمایه اولیه
 ۹۱۱میلیون دینار اسالمی در جده عربستان تأسیس شد .از آنجا که این بانک توسط گروهی از
کشورها ایجاد شده است و خدمات مالی و مشاورهای جهت توسعهیافتگی کشورهای عضو ارائه
مینماید ،جزء بانکهای توسعهای چندجانبه قرار میگیرد .جمهوری اسالمی ایران نیز در اواخر
سال  ۵۶۳۹هجری شمسی ( ۵۷۹۷میالدی) با پذیرهنویسی دو و نیم میلیون دینار اسالمی (۰۱۲
سهم) به عضویت این بانک درآمد.
درحال حاضر جمهوری اسالمی ایران سومین سهامدار بانک توسعه اسالمی در بین  69کشور
اسالمی عضو بانک است و عالوه بر این ،کرسی دائم در هیات مدیره اجرایی بانک توسعه اسالمی
را نیز داراست.
تجمع اعتراضی کارگران کشتارگاه طیور نگین قم نسبت به تعطیلی وبیکارشدن در آستانه روزجهانی
کارگر
در آستانه روز جهانی کارگر ،کارگران کشتارگاه طیور نگین قم واقع در كیلومتر  48جاده كاشان،
روبروی پادگان خیبر،دراعتراض به تعطیلی وبیکارشدن دست به تجمع مقابل استانداری قم زدند.
به گزارش44اردیبهشت یک منبع خبری محلی،از هفته گذشته بود که خبرهای اعتراض حدود 451
کارگر مستقیم و غیر مستقیم که از طریق کشتارگاه طیورنگین قم ارتزاق می کردند نسبت به تعطیلی
این کشتارگاه و از دست دادن شغلشان در کانال های مختلف خبری از این دست به آن دست شد.
به گفته یکی از کارگران کشتارگاه طیور نگین در جلساتی که طی هفته گذشته برگزار شد مدیرعامل
جدید موظف شد که ظرف  18ساعت بعد کشتارگاه را برگرداند که در این زمان که تا جمعه شب بود
این اتفاق نیفتاد اما با اعتراض مجدد کارگران و اعطای نمایندگی به یک نماینده در دفترخانه پیگیری
های بیشتر انجام شد و به گفته معاون بهبود امور دام سازمان جهاد کشاورزی قم هیأت مدیره،
مدیرعامل سابق و مدیرعامل کنونی کشتارگاه نگین در فرمانداری جلسه ای تشکیل داده و نهایتا
کشتارگاه نگین  8اردیبهشت ماه دوباره فعال شده و شروع به کشتار کردند.
به گفته این کارگر کشتارگاه ماجرا ازاین قرار بود که مدیرعامل کشتارگاه بهاران  54درصد از سهام
کشتارگاه نگین را خریداری کرده و بعد از آن اقدام به تعطیلی کرد تا به این طریق شاید انحصار
قیمت مرغ را در دست بگیرد.
جان باختن یک کارگر کشتی در بندرامام
صبح روز چهارشنبه42اردیبهشت،احمدرضا کرمی کارگر یک کشتی دربندر امام بر اثر حادثه در
حین کار ،جان خود را از دست داد.
براساس گزارش منتشره،حوادث انسانی ناشی از کار ،برای چندمین بار است که در این مجموعه ی
بندری ،کارگران را به کام مرگ می کشاند.
بنابهمین گزارش ،احمدرضا کرمی کارگر اهل بندر امام و دارای دو فرزند ،متاسفانه بامداد امروز
چهارشنبه  ۱۸اردیبهشت در حین کار در انبار یک کشتی نروژی حامل میله گرد در اسکله  ،۸۹بر
اثر برخورد چین (زنجیر) ،جان باخت.
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