اخباروگزارشات کارگری  51و  51آبان ماه 5911
 هفت تپه شاهد همبستگی کارگران ومقاومتشان دربرابر نیروهای انتظامی ویگان ویژه ومدیریتشرکت برای بازگشت به کار  51همکار ممنوع الورود
 ادامه بازی با جان کارگران واهالی بیدخون عسلویه باگسترش آلودگی محیط زیست زیر سایه بیتفاوتی مسئوالن منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 جان باختن یک کارگر در شادآباد تهران براثر سقوط ازداربست*هفت تپه شاهد همبستگی کارگران ومقاومتشان دربرابر نیروهای انتظامی ویگان ویژه ومدیریت
شرکت برای بازگشت به کار  51همکار ممنوع الورود
روز های پنج شنبه وجمعه( 51و  51آبان)،مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه شاهد مقاومت
صدها کارگر دربرابر نیروهای انتظامی ویگان ویژه ومدیریت شرکت برای بازگشت به کار 51
همکار ممنوع الورودیشان بود.

صبح روز پنج شنبه  51آبان،پس از آزادی موقت  4کارگر هفت تپه از زندان فجر دزفول با تودیع
وثیقه 15میلیون تومانی درشامگاه چهارشنبه  54آبان،کارگران هفت تپه با تصمیم مدیریت شرکت
مبنی برممنوع الورودی  51همکارشان بنام های امید آزادی ،محمد امیدوار،یوسف بهمنی ،فیصل
ثعالبی ،مسلم چشمه خاور ،حامد حمدانی ،حسین حمدانی،محمد حمدانی ،مسعود حیوری ،محمود
خدایی ،عادل سرخه ،صاحب ظهیری ،حسن کهنکی ،ابراهیم عباسی منجزی و حمید ممبینی و حضور
گسترده تر نیروهای انتظامی ویگان ویژه در مجتمع وممانعت از ورود همکارانشان روبروشدند.
روز پنج شنبه صدها کارگرکشت وصنعت نیشکر هفت تپه از داخل مجتمع بسمت درب ورودی
راهپیمایی کردند وبا پیوستن به 51همکارشان وسردادن شعارهایی منجمله«کارگر میمیرد ذلت نمی
پذیرد»«،درود برکارگر مرگ برستمگر» «،هیهات منا الذله هیهات منا الذله »و«نیروی انتظامی
ما کارگریم نه اوباش»اعتراضشان را نسبت به ممنوع الورودی آنها بنمایش گذاشتند وبا اعالم

همبستگی با همکارانشان،خواستار رفع ممنوع الورودیشان شدند.تجمع با ایراد سخنرانی یکی از
کارگران ممنوع الورود بپایان رسید.
روز جمعه  51آبان،جمع کثیری از کارگران هفت تپه با تجمع مقابل ورودی مجتمع همبستگیشان را
با  51همکار ممنوع الورودشان بنمایش گذاشتند.
یکی از نیروهای انتظامی با بلندگوی دستی با اشاره به برگزاری جلسه ویژه شهرستان شوش روز
شنبه  51آبان درباره ممنوع الورودی  51کارگرهفت تپه،از کارگران معترض خواست (غیراز51
کارگر ممنوع الورود)برای ادامه کارداخل مجتمع شوند که با پاسخ منفی تجمع کنندگان روبروشد
وکارگران با عدم ورود به محوطه داخل شرکت و نرفتن برسر کارشان همبستگی وعزم راسخشان را
برای بازگشت بکار همکارانشان بنمایش گذاشتند.
کارگران حاضر در تجمع با سردادن شعار«حراست بیا بیرون حراست بیا بیرون»خواهان پیوستن
همکارانشان دربخش حراست به تجمعشان شدند وگزارش منتشره درشبکه های اجتماعی حاکی از
پیوستن تعدادی از کارگران بخش حراست به اجتماعشان می باشد.
کارگران معترض با سردادن شعارهای «کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد اتحاد»و«کارگر میمیرد ذلت
نمی پذیرد»خواهان حفظ اتحاد برای پایان دادن به ممنوع الورودی همکارانشان شدند.این تجمع هم با
ایراد سخنرانی خاتمه پیدا کرد.
درهمین رابطه روزجمعه،مدیرکل اداره کاراستان خوزستان به خبرنگاران گفت :مدیریت شرکت طی
نامهای تا تعیین تکلیف وضعیت کارگران ،آنها را ممنوعالورود کرده است.
*ادامه بازی با جان کارگران واهالی بیدخون عسلویه باگسترش آلودگی محیط زیست زیر سایه بی
تفاوتی مسئوالن منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
بازی با جان کارگران واهالی بیدخون عسلویه با گسترش آلودگی محیط زیست با آتش زدن ضایعات و
نخالههای درختی توسط پیمانکار فضای سبز زیر سایه بی تفاوتی مسئوالن منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس ادامه دارد.

روزجمعه  51آبان یک فعال اجتماعی و محیط زیست شهرستان عسلویه به خبرنگار رسانه ای گفت:
طی روزهای اخیر اهالی شهر بیدخون شهرستان عسلویه شاهد آلودگی هوای شهر خود به همراه دود
عظیم زرد رنگ در آسمان شهر بودند که حتی نفس کشیدن را برای اهالی منطقه سخت کرده است.
وی افزود :شهرداری بیدخون موضوع را پیگیری و مشخص شد که پیمانکار فضای سبز منطقه ویژه
برای چندمین بار ضایعات و نخالههای درختی و غیره را که در پایین شهر جمع آوری و اقدام به آتش
زدن آنها کرده و دود و آلودگی هوا ناشی از سوزاندن این ضایعات است.
این فعال محیط زیست ادامه داد :اهالی شهر بیدخون در فاصله نزدیکی با فلرهای پاالیشگاه های
گازی زندگی میکنند و از آلودگی این فلرها رنج میبرند .مردمی که به انواع بیماریهای تنفسی و
صعب العالج مبتال شدهاند از سوزاندن این ضایعات به شدت گالیه مند هستند و خواستار پایان دادن
به این کار که سالمت عمومی و زیست محیطی شهر را به خطر انداخته ،هستند.
وی اضافه کرد:سئوال اینجاست که چرا منطقه ویژه با جان مردم بازی میکند؟ منطقه ویژه باید در
راستای مسئولیتهای اجتماعی خود توجه ویژهای به محیط پیرامونی و سالمت مردم داشته باشد و
برای کاهش آلودگی هوا و به صفر رساندن فلرها ساماندهی انبار رو باز گوگرد تالش کند نه اینکه
خود عامل ایجاد آلودگی در شهرستان باشد.
وی ادامه داد :کمترین انتظار این است مسئوالن شهرستان و استان به ویژه محیط زیست و بهداشت به
جد به این موضوع ورود کنند و به دلیل به خطر افتادن سالمت عمومی و زیست محیطی مردم طرح
شکایت کنند تا با عوامل این کار برخورد قانونی صورت گرفته و مردم شهر بیدخون و شهرستان
دیگر شاهد تکرار چنین آلودگی های در سطح منطقه نباشند.

*جان باختن یک کارگر در شادآباد تهران براثر سقوط ازداربست
صبح روز جمعه  51آبان،یک کارگر  41ساله تبعه افغانستان حین کار درمحله شادآباد تهران براثر
سقوط ازداربست در دم جانش را ازدست داد.
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