اخباروگزارش های کارگری  29و  30خرداد ماه 1401
 اعالم اعتصاب غذای  10نفر از معلمان در زندان سقز حضور خانوادههای معلمان سقزی مقابل دادگاه شهر سقز در اعتراض به تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت فعالین صنفی بازداشت شده
 دیدار تعدادی از فعاالن صنفی معلمان شهر سقز با خانواده های همکاران در بند و اعالم حمایت ازمعلمان زندانی
 بازداشت فرهنگی کنشگر سنندج رضا طهماسبی تصحیح خبردرباره خالد شیخی گزارش پیگیری وضعیت معلمان زندانی گیالن تداوم بازداشت جمعی از فعالین تشکل های صنفی معلمان از روز پنج شنبه  ۲۶خرداد ماه نامه ی دبیر کل اتحادیه ی معلمان انگلیس به رهبر ایران دوازدهمین وسیزدهمین روز اعتراض سراسری کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمانتامین اجتماعی نسبت به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش  10درصدی حقوق بازنشستگان
غیرحداقلبگیروعدم همسان سازی کامل حقوق
 دور جدید اعتصاب کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به سطح پایین حقوق وعدم پرداختبموقعش
 اعتراض آبداران کهگیلویه و بویراحمد نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی با تجمع وپهن کردنسفره خالی مقابل مجلس
 ادامه اعتراضات کارگزاران بیمه کشاورزی نسبت به بالتکلیفی استخدامی با برپایی تجمع مقابلساختمان مجمع تشخیص و مصلحت نظام
 تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده شرکت آهن آجین پروژهلیچینگ معدن سونگون ورزقان مقابلمدیریت این مجتمع
 هشتمین روز اعتصاب غذای رضاشهابیجانرضا شهابی درخطر است
تماس رضا شهابی کارگر زندانی ساعاتی قبل از بند  ۲۰۹زندان اوین
 امروز سی ام خرداد ماه خانم نسرین رحیمی همسر کارگر زندانی حسن سعیدی از اعضای شناختهشده سندیکای کارگران شرکت واحد به دادسرای زندان اوین مراجعه کردند
 بیانیه عمومی در اعتراض به بازداشت واله زمانی کانون نویسندگان ایران :اجرای حکم زندان مهدی سلیمی -تجمع اعتراضی رانندگان وانت بار میوه فروش ایالم نسبت به بالتکلیفی شغلی درمیدان میالد

 تجمع اعتراضی کشاورزان دریاسر نسبت به کم آبی و خشک شدن شالیزارها مقابل فرمانداریلنگرود
 پنجمین روزتجمع اعتراضی رانندگان کامیون نسبت به ضعف نظارتهای دولت ،پاسخگو نبودنسازمانهای مرتبط و سرگردانی چند ساله مقابل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
 ادامه تجمعات اعتراضی مالباختگان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران نسبت به عدمپاسخگویی مسئوالن
 تجمع اعتراضی نسبت به انتخابات فرمایشی فدراسیون سوارکاری کشور مقابل وزارت ورزشوجوانان
 جان باختن کارگر معدن زغال سنگ طزره البرز شرقی بدنبال سقوط با خودروبه دره جان باختن کارگر فضای سبز شهرداری تبریز بر اثر برق گرفتگی*اعالم اعتصاب غذای  10نفر از معلمان در زندان سقز
معلمان زندانی سقز ،آقایان:
خالد عبداللهی
سلیمان عبدی
احمد قادری
آمانج امینی
زاهد مرادی
اسماعیل ریحانی
حسام خاکپور
طاهر حامدی
محسن شکوهی
حسن رحیمیان
در اعتراض به ادامه بازداشت غیر قانونی و عدم رسیدگی به مطالبات بهحق جامعه فرهنگیان ،از
ساعت  ۱۲ظهر امروز (بیست و نهم خرداد هزار و چهارصدویک) اعالم اعتصاب غذا کردند.
این اولین بار نیست که معلمان ،در اعتراض به طی شدن روند غیرقانونی در مراحل بازداشت و عدم
رسیدگی به خواستههای آنان ،اعتصاب غذا میکنند ،پیشتر،محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی
و اخیرا اسکندرلطفی نیز ،برای شنیدهشدن صدای حقخواهی خود ،اعتصاب غذا کرده بودند.
اما ،سوال اصلی اینجاست که مگر معلمان چه میخواهند؟
آیا مطالبات آنها ،چیزی غیر از دستمزد شایسته ،آموزش رایگان برای دانش آموزان ،برچیدهشدن
روند پولی سازی آموزش و ...است؟

مگر معلمان چیزی غیر از اعتالی فرهنگ این کشور میخواهند؟
و سوال عمدهتر:
چرا مسئوالن به جای پاسخگویی به این مطالبات قانونی ،با داغ و درفش و پرونده سازی ،از زیر بار
مسئولیت ،شانه خالی میکند؟
*حضور خانوادههای معلمان سقزی مقابل دادگاه شهر سقز در اعتراض به تداوم بازداشت و بی
خبری از وضعیت فعالین صنفی بازداشت شده
یکشنبه  29خرداد

یازده نفر از فعالین صنفی معلمان شهر سقز و اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان(سقز) که در
جریان تجمع بزرگ فرهنگیان سطح کشور در روز پنج شنبه  ۲۶خرداد در شهر سقز بازداشت شده
اند همچنان در زندان این شهر در بازداشت غیرقانونی می باشند .روز یکشنبه  ۲۹خرداد در حالیکه
اعضای خانواده ی این معلمین با همراهی جمعی از فعالین صنفی معلمان ،در مقابل زندان آن شهر
دست به تجمع زده و خواهان آزادی هر چه سریعتر و بی قید و شرط این عزیزان شدند .تا لحظه ی
تنظیم این خبر هیچ اطالعی از وضعیت این فعالین بازداشتی در دست نمی باشد.

این یازده فعال صنفی همگی اعالم نموده اند؛ در صورتی که روز یکشنبه  ۲۹خرداد آزاد نشوند و
این روند غیر قانونی متوقف نشود ،دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
*دیدار تعدادی از فعاالن صنفی معلمان شهر سقز با خانواده های همکاران در بند و اعالم حمایت از
معلمان زندانی.
یکشنبه  29خرداد

*بازداشت فرهنگی کنشگر سنندج رضا طهماسبی

بنا به اطالعات رسیده ،آقای رضا طهماسبی یکی از سرشناس ترین فعالین صنفی معلمان انجمن
صنفی کردستان_سنندج ،امروز دوشنبه  ۳۰خرداد  ۱۴۰۱بازداشت شده است .تاکنون از نحوه ی
بازداشت ،علت بازاشت و نهاد بازداشت کننده ی این فعال صنفی خبری در دست نیست.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ،هر نوع برخورد قهری ،با فعاالن صنفی را،
اقدامی غیر قانونی و غیر اخالقی میداند و انتظار دارد که با درایت برخی از مسئوالن ،این
برخوردهای غیرقانونی برچیده شود و آرامش به جامعه فرهنگیان کشور باز گردد.
*تصحیح خبردرباره خالد شیخی
خالد شیخی ،معلم و عضو انجمن جامعه شناسی ایران ،که در جریان بازداشتهای پنجشنبه ۲۶
خرداد ،در سقز بازداشت شده بود ،روزشنبه  28خرداد همراه  ۹تن دیگه آزاد شد که متاسفانه نام
ایشان جزو آزادشدگان ذکر نشده بود
از این همکار فرهیخته و جامعه معلمان ،به دلیل این اشتباه سهوی ،پوزش میطلبیم.
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*گزارش پیگیری وضعیت معلمان زندانی گیالن
امروز یکشنبه  ۲۹خرداد با عنایت به قرار وثیقهی صادره توسط قاضی کشیک دادسرای رشت ،در
ساعت  ۵عصر روز پنج شنبه  ۲۶خرداد ،برای آقایان محمود صدیقی پور،انوش عادلی ،عزیز
قاسمزاده،جهانبخش الجوردی،علی نهالی وجواد سعیدی و طبق وعده ای که دیروز داده بودند.
خانوادهی این عزیزان و تعدادی از اعضای کانون معلمان گیالن ،از ساعت  ۷صبح در دادسرای
رشت ،همراه با سند ملکی برای تودیع وثیقه در آن شعبه حاضر شدند ،با اینحال امکان سپردن وثیقه
ممکن نشد و بازداشت این عزیزان تداوم پیدا کرد.
قابل ذکر است که صبح امروز ،این معلمان زندانی را از محل بازداشت بند عمومی  ۲۰۰نفره زندان
الکان رشت برای شرکت در جلسه غیرحضوری (آنالین) دادگاه ،با قاضی از طریق ویدئو کنفرانس
احظار نمودند و این جلسه ،بدون دسترسی به وکیل ،اولین جلسهی محاکمهی آنان محسوب شد.
حدود ساعت یک و نیم ظهر ،مدیر دفتر شعبه سوم بازپرسی ،الیحهای را که وثیقهگذار برای تودیع
وثیقه تقدیم کرده بود ،به وی بازگرداند و اعالم کرد فردا از طریق دادگاه انقالب و کیفری  ۲پیگیر
پرونده و تودیع وثیقه باشید.
این اقدام بازپرس شعبه سوم بازپرسی ،در حالیکه قرار وثیقه پیشتر صادر شده بود ،در نوبهی خود،
اقدامی فراقانونی و غیر منتظره بهشمار میرود.
این اقدام ،اقدامی غیر اخالقیاست که باعث شده این معلمان محترم ،در تمام این مدت ،بدون امکانات
شخصی ،اعم از لباس راحتی ،مسواک و ...در زندان معذب باشند.
قطعا چنین اقداماتی از چشمان تیزبین مردم و معلمان کشور پوشیده نخواهد ماند.
امیدواریم ،قاضی پرونده ،با استناد به دوربینهای موجود در محل دستگیری این عزیزان ،زمان
دستگیری و نحوهی برخورد خشن ماموران ،حین دستگیری را بهعنوان سند حقانیت این معلمان
عزیز ،مورد بررسی قرار دهد ،همچنین با عنایت به قانونی بودن تجمع اعتراضی  ۲۶خرداد ،بر
اساس اصل  ۲۷قانون اساسی ،برائت عزیزانمان را صادر نماید.

*تداوم بازداشت جمعی از فعالین تشکل های صنفی معلمان از روز پنج شنبه  ۲۶خرداد ماه
انجمن صنفی معلمان گیالن:
 -1محمودصدیقی پور
 -2عزیزقاسم زاده
 -3جواد سعیدی
 -4انوش عادلی
-5آقای نهالی
 -6آقای الجوردی
انجمن صنفی معلمان کردستان_سقز و زیویه:
 -7خالد عبداللهی
 -8سلیمان عبدی
 -9احمد قادری
 -10آمانج امینی
 -11زاهد مرادی
 -12اسماعیل ریحانی
 -13حسام خاکپور
 -14حسن رحیمیان
 -15طاهر حامدی
 -16محسن شکوهی
انجمن صنفی معلمان کردستان_دیواندره:
 -17هیوا قریشی
 -18کاوە محمدزادە
 -19امیدشاە محمدی
 -20پرویز احسنی
انجمن صنفی معلمان کردستان_سنندج:
 -21غیاث نعمتی
 -22محمد رضا مرادی

 -23صالح حاجی میرزایی
 -24بهزاد قوامی
کانون صنفی معلمان بوشهر:
 -25محسن عمرانی
 26محمود مالکی
انجمن صنفی معلمان فارس:
 -27خانم زهرااسفندیاری
 -28حسام الدین مظلومی
 -29مراد نوشادی
 -30مرتضی رشیدی
 -31رمضان ابونصری
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
 ۳۰خرداد ماه ۱۴۰۱
*نامه ی دبیر کل اتحادیه ی معلمان انگلیس به رهبر ایران
دبیرکل مرکز آموزشی هیلسکورت ،رز هیل دکتر پاتریک راوچ ،ردنال بیرمنگام
آیت هلل سیدعلی خامنه ای ،دفترمقام معظم رهبری تهران ،منطقه  11استان تهران ،ایران
مقام معظم رهبری گرامی
من به نمایندگی از طرف  NASUWTاتحادیهی معلمان انگلیس ،در خصوص سرکوب فعالین تشکل
های صنفی معلمان ،با شما مکاتبه میکنم.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ،به شکل فعالی در رابطه با موضوعاتی که
اعضای آن را تحت تاثیر قرار میدهد ،از جمله حقوق کم ،شرایط بازنشستگی بسیار نامناسب،
خصوصی سازی و کاالیی سازی آموزش اعتراض و اطالع رسانی کرده است .
حکومت ایران به جای پاسخ دادن به این خواستههای مشروع و قانونی ،به تعقیب و بازداشت معلمان
فعال میپرازد .تعداد زیادی از معلمان فعال در زندان هستند؛ از جمله #اسماعیل_عبدی که به شکل
ظالمانهی بیش از  ۷سال است در زندان به سر میبرد .ما خواهان آزادی بی قید و شرط همهی
معلمان زندانی ،به ویژه #اسماعیل_عبدی ،هستیم.
در طول شش ماه پیش صدها معلم دیگر در سرتاسر کشور توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی
شدهاند و تعداد زیادی از آنها به شکل غیرقانونی و حتی بدون تفهیم اتهام بازداشت و زندانی شدهاند.
این معلمین مرتکب هیچ جرمی نشدهاند و تداوم بازداشت آنها ،معنا و هدف دیگری بجز ارعاب و

ترساندن دیگر معلمین برای دست کشیدن از تدوام اعتراضات قانونی و برحق خود در راستای تشکل
یابی و مطالبه حقوق قانونی آنها ،ندارد.
من مصرانه از شما میخواهم که به برخوردهای سرکوبگرانه با معلمان و فعالین اتحادیههای کارگری
پایان دهید و شرایط آزادی بی قید و شرط همهی معلمین زندانی را فراهم سازید.
من منتظر پاسخ شما هستم.
با احترام
دبیر کل ،دکتر پاتریک راوچ
بازنشر :شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
 ۲۹خرداد ۱۴۰۱
*دوازدهمین وسیزدهمین روز اعتراض سراسری کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان
تامین اجتماعی نسبت به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش  10درصدی حقوق بازنشستگان
غیرحداقلبگیروعدم همسان سازی کامل حقوق
روزهای یکشنبه ودوشنبه  29و 30خرداد برای دوازدهمین وسیزدهمین روز،کارگران بازنشسته
ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به اعتراضشان نسبت به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر
افزایش  10درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقلبگیروعدم همسان سازی کامل حقوق با راهپیمایی
وتجمع ادامه دادند.
روز یکشنبه  29خرداد ،کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی دست به
راهپیمایی وتجمع مقابل مراکز قدرت و اداره تامین اجتماعی درشهرهای
اراک،اهواز،رشت،زنجان،دورود،ساری،شوش،شوشتر،قزوین،کرمانشاه و...زدند.
کرمانشاه:تجمع وپهن کردن سفره خالی

روزدوشنبه  30خرداد ،کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با برپایی تجمع
درشهرهای رشت،زنجان،کرمان و .....به اعتراضشان نسبت به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر
افزایش  10درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقلبگیروعدم همسان سازی کامل حقوق،ادامه دادند.
*دور جدید اعتصاب کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به سطح پایین حقوق وعدم پرداخت
بموقعش
گزارش های رسانه ای شده بتاریخ  29و  30خرداد حاکی از چندمین روز اعتصاب کارگران
چندمنطقه از شهرداری کالنشهر اهواز در اعتراض به سطح پایین حقوق وعدم پرداخت بموقعش می
باشد.
بنا بهمین گزارش،بدلیل اجتناب کارگران معترض شهرداری اهواز خیابان های محله هایی از اهواز
مملو از زباله شده است.
روز یکشنبه  29خرداد،عضو شورای شهر اهواز با اشاره به اعتصاب چندروزه کارگران شهرداری
اهواز به خبرنگاررسانه گفت :با کمک شهرداری مرکز و مناطق دیگر جمعآوری زبالهها در این
منطقه در حال انجام است اما این اقدام به اندازه کار خود کارگران که با بهرهگیری از تمام نیروهای
پیمانکار کار جمعآوری زباله را انجام میدهند ،موثر نیست.
*اعتراض آبداران کهگیلویه و بویراحمد نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی با تجمع وپهن
کردن سفره خالی مقابل مجلس
آبداران استان کهگیلویه و بویراحمد خودرا به تهران رساندند و روز یکشنبه  29خرداد با برپایی
تجمع وپهن کردن سفره خالی مقابل مجلس اعتراضشان را نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی
بنمایش گذاشتند.

برپایه گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان با پالکاردهایی در دست منجمله« هشت سال قرارداد
ننگین برون سپاری برابر با مرگ آبداران»خواستار برقراری عدالت شغلی و امنیت پایدار کاری خود
شدند.

*ادامه اعتراضات کارگزاران بیمه کشاورزی نسبت به بالتکلیفی استخدامی با برپایی تجمع مقابل
ساختمان مجمع تشخیص و مصلحت نظام
روز دوشنبه  30خرداد ،کارگزاران بیمه کشاورزی درادامه اعتراضات دانه دارشان نسبت به
بالتکلیفی استخدامی دست به تجمع مقابل ساختمان مجمع تشخیص و مصلحت نظام زدند.

تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند:مطالبهی ما پیگیری طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه
کشاورزی از مجمع و درخواست بررسی هر چه سریعتر طرح است.
آنهاافزودند :مجلس و شورای نگهبان ایرادی به طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی وارد
نکرده و با این طرح موافقت کردهاند .
آنهاادامه دادند:هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح ایراداتی وارد کرده بود
که مجلس اردیبهشت ماه تصمیم گرفت این طرح را مستقیم به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارجاع دهد تا همهی اعضای این مجمع در مورد آن تصمیم بگیرند .
آنها درخاتمه گفتند :مطالبهی ما پیگیری این موضوع از مجمع و درخواست بررسی هر چه سریعتر
طرح است .
خاطرنشان میشودکه طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی بعد از گذشت حدود  7سال
همچنان بالتکلیف مانده است .این طرح در مجلس نهم مطرح و در مجلس دهم مصوب شد اما بارها
به شورای نگهبان رفت و مجدد به مجلس برگشت و این روند همچنان در مجلس یازدهم ادامه دارد.
*تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده شرکت آهن آجین پروژهلیچینگ معدن سونگون ورزقان مقابل
مدیریت این مجتمع

بعد از اخراج کارگران این پروژه توسط شرکت آهن آجین در معدن_سونگون که بیشترشان ساکن
منطقه هستند ،این شرکت با فرستادن اطالعیه به کارگران با عنوان زیر اقدام به تعطیلی کامل کارگاه
گرفته است:
با سالم
به اطالع همکاران عزیز میرساند همانگونه که مستحضرید از تاریخ  ۱۶ام اردیبهشت ماه ،کارگاه به
دلیل عدم پرداخت مطالبات شرکت و تحویل نگرفتن کارهای اجرا شده از طرف شرکت_کانی_مس،

در حالت تعلیق بود با توجه به نتیجه نرسیدن جلسات مشترک با کارفرما شرکت آهن آجین تصمیم به
تعطیلی کامل کارگاه گرفته و از یکم خرداد  ۱۴۰۱با تمامی نیروها اتمام همکاری می گردد توجه
فرمایید که از تاریخ فوق برای هیچکدام از نیروها بیمه و حقوق تعلق نخواهد گرفت.
برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
*هشتمین روز اعتصاب غذای رضاشهابی
جانرضا شهابی درخطر است
تماس رضا شهابی کارگر زندانی ساعاتی قبل از بند  ۲۰۹زندان اوین.
هشت وسی دقیقه شب  ۲۹خرداد رضا شهابی فعال سندیکایی که مدت هفت روز است در اعتصاب
غذا میباشد از بند  ۲۰۹زندان اوین در تماسی تلفنی در حالی که شدت ضعف در صدایش کامال
مشهود بود  ،اعالم کرد بازجویی ها همچنان ادامه دارد و در دوروز گذشته بشدت تحت فشار بازجو
بوده  ،این فعال سندیکایی در مورد دیدار با دو معلم فرانسوی اعالم کرده که یه دیدار بسیار معمولی
بوده و صحبت خاصی هم جز مسائل سندیکایی نبوده ،مگر ما به اسناد طبقه بندی شده محرمانه
دسترسی داریم که اینقدر مرا تحت فشار میگذارید ،اگر شما میگویید مدارک و استنادهای دیگری
دارید خوب بفرستید دادگاه  ،آنچه که من کرده ام ،چیزی جز فعالیت های کارگری و سندیکایی نبوده
است.
این کارگر زندانی اعالم کرد دچار ضعف بسیار شدید و درد بدن میباشد که با کمک کارگر زندانی
واله زمانی سرپا ایستاده است.
با توجه به اینکه حالش از نظر جسمانی بسیار بد و وخیم است اما به دلیل افزایش فشار بازجو به
اعتصاب غذایش ادامه میدهد.
در ادامه شهابی گفت بازپرس حاج مردای چند روز پیش به دیدنش آمده و دلیل اعتصاب را جویا شده
که شهابی مجددا اعالم کرده تهدیدها و توهین های بازجو و عدم رسیدگی پزشکی و شرایط بد اتاق ها
و اتهامات واهی دلیل اعتصاب غذایش میباشد.
خانم ربابه رضایی همسر رضا شهابی صدای رضا شهابی را بسیار متفاوت با روزهای قبل از
اعتصاب شنیده و بسیار نگران شرایط جسمانی همسرشان میباشند.
این فعال سندیکایی بجز جراحی های مهره های گردن و کمر در اثر ضرب و شتم زندان قبلی در
حین دستگیری ،دارای نوسانات فشار خون میباشد که دائما فشارش از شانزده تا هجده نوسان دارد
ونیمه چپ بدن از جمله صورتش دچار بی حسی میشود.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن ابراز نگرانی شدید از شرایط وخیم جسمانی این کارگر زندانی
 ،هرگونه تبعات جسمانی ناشی از فشار بازجو برای رضا شهابی را متوجه قوه قضاییه میداند و اعالم
میدارد تا شرایط این فعال سندیکایی حاد تر نشده او را برای مدوا به بیمارستان اعزام کنید که اینکار
از ابتدایی ترین حقوق زندانی است.
رضا شهابی را فراموش نکنیم
امروز سی ام خرداد ماه هشتمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی از اعضای هئیت مدیره سندیکای
کارگران شرکت واحد است.

این فعال سندیکایی در تاریخ ۲۲اردیبهشت با هجوم پنج مامور اطالعات به منزلش بازداشت و به بند
 ۲۰۹زندان اوین منتقل گردید.
شهابی تمام فعالیت هایش کارگری وسندیکایی است و هیچ جرمی مرتکب نشده  ،به همین دلیل در
اعتراض به بازداشت و پرونده سازی و اتهامات واهی ،علیرغم داشتن بیمارهای زمینه ای دست به
اعتصاب غذا زده و هشتمین روز اعتصاب غذایش هم رو بپایان است.
صدای این کارگر زندانی باشیم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
*امروز سی ام خرداد ماه خانم نسرین رحیمی همسر کارگر زندانی حسن سعیدی از اعضای شناخته
شده سندیکای کارگران شرکت واحد به دادسرای زندان اوین مراجعه کردند.
خانم رحیمی درخواست مالقات با بازپرس را در خصوص پرونده همسرشان داشتند که مامور دادسرا
به ایشان گفتند بازپرسی به هیچ عنوان مالقات نمی دهند و دیروز هم به شما گفتم ،همسر این فعال
سندیکایی با اصرار درخواستی کتبی برای بازپرسی نوشتند که مامور گفت باید یک ساعت منتظر
بمانی ،لذا بازپرسی سرش خیلی شلوغ است .بعد از یک ساعت مامور آمد و اعالم کرد بازپرسی
گفته به هیچ وجه با شما مالقات نخواهم کرد و اصال برای چه هر روز این جا میآیید تحقیقات هنوز
ادامه دارد و باز هم بیایید همین را خواهیم گفت.
این صحبت ها در صورتی از سوی بازپرس گفته میشود که خانم سعیدی با داشتن فرزندی کوچک
بسیار برایش مشکل است که هر روز به دادسرا بیاید و از صبح اول وقت در دادسرا بنشنید و آخر
وقت هم با عدم پاسخگویی دادسرا را ترک کند ،
از طرفی هم آقای سعیدی ۲۸خرداد از طریق تلفن به همسرش اعالم کرد که تحقیقات بپایان رسیده و
دوهفته از پایان بازجویی هایش میگذرد.
متاسفانه عدم پاسخگویی شعبه امنیت دادسرای زندان اوین روالی عادی است و چه وکال وچه خانواده
ها ی زندانیان معموال پاسخ مناسبی دریافت نمیکنند ومجبور هستند بطور مرتب از طریق دادسرا
پیگیر باشند .
حسن سعیدی در شب ۲۸اردیبهشت با هجوم ۹تن از عوامل اطالعاتی به محل اقامتش دستگیر شد
وهمان شب به بند ۲۰۹زندان اوین منتقل گردید و برایش قرار بازداشت یکماهه صادر گردید که پس
از پایان دوره یکماهه باز هم این قرار بازداشت برای یک ماه دیگر تمدید شد..
متاسفانه درپرونده های امنیتی معموال ضابط قوه قضاییه(وزارت اطالعات) تعیین کننده در تمام موارد
بازداشت و ادامه آن و تعیین قرار و حتی نوع محکومیت و رسیدگی به پرونده متهم را با اختیار کامل
دارد.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکومیت ادامه بازداشت حسن سعیدی و رضاشهابی دو عضو
این سندیکا  ،خواستار آزادی بی قید وشرط این دو فعال سندیکایی و دیگر فعالین مدنی واجتماعی در
بند میباشد.
*بیانیه عمومی در اعتراض به بازداشت واله زمانی

واله زمانی فعال کارگری و عضو سندیکای نقاشان البرز روز  ۹خرداد  ۱۴۰۱توسط مأموران امنیتی
در ارومیه بازداشت و بعد از چند روز به بند  ۲۴۰زندان اوین منتقل گردیده است.
طبق گفته صابر زمانی برادر واله زمانی در رابطه با خبری که در برخی روزنامه های حکومتی
مبنی بر بازداشت یک مارکسیست در حال فرار از کشور که یک روز قبل از روز جهانی کارگر با
دو جاسوس( اعضای سازمان جهانی کار و سندیکای  FOفرانسه )به قصد برنامه ریزی برای به
اختشاش کشاندن اعتراضات کارگران و معلمان داشته است و توسط سربازان گمنام امام زمان وزارت
اطالعات بازداشت گردیده است ،این فرد بازداشت شده به احتمال زیاد واله زمانی می باشد .
از اینرو بازداشت واله زمانی را باید بخشی از ترفند دستگاههای امنیتی و قضایی در زمینه
سناریوسازیهای نخ نمای به حساب آورد که از زمان ورود اعضای فرانسوی سازمان جهانی کار و
سندیکای  FOفرانسه به ایران کلید خورده است و تاکنون تعداد زیادی از فعالین کارگری و معلمی را
بازداشت کرده اند .
هدف دستگاه های سرکوب از سناریوسازیهای نخ نما چیزی غیر از تالش برای ربط دادن مبارزات و
اعتراضات بر حق بخشهای معترض جامعه از جمله معلمان و کارگران به بیگانگان و جاسوسان
خارجی که فقط در ذهن سناریو سازان قضایی و اطالعاتی قابل تصور است ،نمی باشد .
واله زمانی مبتال به سرطان کبد و هپاتیت نوع سی می باشد .وی حدودا یک ماه قبل از بازداشت یک
بار مورد عمل جراحی کبد قرار گرفته و مدتی در بیمارستان در کما بوده است .این فعال کارگری
بخاطر اهمال کاری پزشکی و تزریق خون آلوده ،به بیماری هپاتیت نوع سی هم دچار گردیده است.
امضاء کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن هر نوع سناریوی سازی جعلی و بی اساس علیه فعالین
کارگری ،معلمی ،اجتماعی و غیره و حمایت قاطع از مبارزات عمومی جاری مردم علیه فقر و
گرانی ،خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط واله زمانی و همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی
می باشند و از آنجا که واله زمانی دچار بیماریهای حاد است و باید تحت مداوای مداوم و منظم قرار
گیرد ،مسوولیت هر گونه اتفاق ناگواری برای وی را متوجه حکومت جمهوری اسالمی و نهادهای
امنیتی و قضایی می دانند .
امضاء
-۱انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
-۲سندیکای نقاشان البرز
-۳گروهی از فارغالتحصیالن بیکار دانشگاه رازی کرمانشاه
-۴گروهی از ورزشکاران رزمی کار کرمانشاه
-۵گروهی مهندسان نرمافزار پاساژ میرداماد کرمانشاه
-۶گروهی از کارگران نقاش ساختماني سقز
-۷کارگران از کارگران لوله کش ساختمانی سقز
-۸از کارگران برق کار ساختمانی سقز
-۹گروهی از جوانان بیکار محله تپه ماالن سقز

-۱۰گروهی جوانان بیکار محله بردبران سقز .
-۱۱گروهی جوانان بیکار محله کریم آباد سقز
-۱۲گروهی از جوانان بیکار محله تپه شافعی سقز
-۱۳گروهی از کارگران فصلي شهر دماوند
-۱۴گروهی فعالین کارگری سنندج
۲۹/۰۳/ ۱۴۰۱
*کانون نویسندگان ایران :اجرای حکم زندان مهدی سلیمی
مهدی سلیمی ،نویسنده و مترجم ،روز شنبه  ۲۸خردادماه  ۱۴۰۱به زندان اوین منتقل شد .او روز
پنجشنبه  ۲۶خرداد در صفحهی اینستاگرام خود نوشت «برای گذراندن  ۶ماه حبس تعزیری درج شده
در حکم دادگاه و من باب آزادی سند وثیقهگذارم به زندان فراخوانده شدهام» و افزود «من همچنان به
حکم تعلیقی دو سال و نیم خود -به شرط انجام کارهای اجباری و ممنوعیتهای ۵ساله -تحت لوای
«عدالت ترمیمی» که از قضا «الزماالجرا» هم هست قاطعانه نه میگویم».
مهدی سلیمی ۱۷ ،تیر ماه  ۱۳۹۹در منزل مادریاش در اهر بازداشت شد .این بازداشت به نیابت از
شعبهی  ۳۳دادسرای اوین و به اتهامهای «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ،توهین به
مقدسات اسالم ،تشویق مردم به فساد و فحشا ،و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» صورت گرفت.
سلیمی پیش از بازداشت در حساب توییتری خود خبر از یک تماس تلفنی تهدیدآمیز نیز داده بود.
سلیمی در مرداد  ۱۳۹۹به قید وثیقه آزاد شد و در تیرماه  ۱۴۰۰توسط شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران
از بابت اتهامهای «تبلیغی علیه نظام» به  ۸ماه حبس و «توهین به مقدسات» به  ۳سال حبس محکوم
شد .او در همین دادگاه از اتهام «تشویق به فساد از طریق انتشار مطالب جنسی» تبرئه شد .از حکم
سه سال حبس قابل اجرای سلیمی ۲ ،سال و  ۶ماه از آن تا پنج سال به حالت تعلیق درآمد .همچنین
دادگاه سلیمی را به کسب مجوز برای سفر به خارج از ایران ،منع عضویت در احزاب و گروههای
اجتماعی ،ماهی یک بار حضور در بهشت زهرا و شرکت در کالسهای «کنترل هیجان» در شهر قم
و نوشتن پژوهشی درباره نواندیشی دینی با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران محکوم
کرده بود .سلیمی پیش از اجرای حکم زندان اعالم کرده بود که به انجام کارهای اجباری و
ممنوعیتهای تحمیلی تن نخواهد داد.
*تجمع اعتراضی رانندگان وانت بار میوه فروش ایالم نسبت به بالتکلیفی شغلی درمیدان میالد
روز دوشنبه  30خرداد،ده ها نفر از رانندگان وانت بار میوه فروش ایالم برای اعتراض به بالتکلیفی
شغلی و نداشتن جا برای عرضه کاالهایشان مسیر ورودی غرفه های میوه فروشی شهرداری درمیدان
میالد این شهرستان بمدت  2ساعت تجمع کردند.
نمایندگان دستگاه رهبری ودولت بجای پاسخگویی به مشکالت این کسبه نیروهای سرکوب را برای
پایان دادن تجمع بجانشان انداختند.
*تجمع اعتراضی کشاورزان دریاسر نسبت به کم آبی و خشک شدن شالیزارها مقابل فرمانداری
لنگرود

روزیکشنبه  29خرداد ،کشاورزان دریاسر برای اعتراض به کم آبی و خشک شدن شالیزارها مقابل
فرمانداری لنگرود دراستان گیالن تجمع کردند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،پایان این تجمع برگزاری یک نشست مقرر شد از روز سه شنبه 31
خرداد به مدت  2روز آب کانال اصلی بطور مستقیم بسمت شالیزارها و کانالهای دریاسر باز شود.
*پنجمین روزتجمع اعتراضی رانندگان کامیون نسبت به ضعف نظارتهای دولت ،پاسخگو نبودن
سازمانهای مرتبط و سرگردانی چند ساله مقابل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
روز دوشنبه  30خرداد برای پنجمین روز متوالی ،رانندگان کامیون برای انعکاس دوباره +صدای
اعتراضشان نسبت به ضعف نظارتهای دولت ،پاسخگو نبودن سازمانهای مرتبط و سرگردانی چند
ساله به تجمعشان مقابل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه دادند.
براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ  30خرداد،چندی پیش ایده واردات کشندههای دست دوم
اروپایی به کشور ،با مصوبه هیات وزیران به مرحله اجرا درآمد و چند هزار کشنده کارکرده از
برندهای ولوو ،رنو و داف توسط شرکتهای منتخب وارد کشور شد .برخی کامیونداران هم با واریز

مبالغی ،این کشندهها را پیشخرید کردند .مقرر شد کشندههای خارجی مشروط به اسقاط یک کامیون
فرسوده پالک شوند .قیمت کامیون اسقاطی هم  400تا  500میلیون تومان اعالم شد اما در اتفاقی
جالب ،ظرف  6ماه کامیونهای اسقاطی از سطح کشور جمع و قیمت آن صعودی شد .به این ترتیب
بسیاری از خریداران کشندههای خارجی ،نتوانستند کامیونی را اسقاط کنند و کسب و کارشان متوقف
شد.
یکی از راننده های معترض ساکن مشهد به خبرنگاررسانه ای گفت :نوسازی ناوگان حمل و نقل بار
وظیفه رانندهها نیست و به حمایت و کمک دولت نیاز دارد .این حمایت سابقه هم داشته و برای مثال
دولت وامی را در اختیار رانندگان تاکسی قرار میدهد که ماشینهای فرسوده خود را نوسازی کنند.
این راننده کامیون با اشاره به واردات کشندههای خارجی توسط شرکتهای رسمی ،ادامه داد :ما با
هزینه شخصی و بدون هیچ کمکی اقدام به خرید این کشندهها کردیم و االن توان خرید کامیون اسقاطی
به قیمت  1میلیارد و  100میلیون تومان را نداریم.
او ضمن تشریح فعالیت گسترده داللها در بازار کامیونهای فرسوده گفت :بین  2تا  3هزار راننده
درگیر این مشکل هستند و نمیتوانند کامیون اسقاط کنند و بنابراین چندین ماه است که بیکارند.
وی ادامه داد :دولت به راحتی میتواند بفهمد چه کسانی خودروهای اسقاطی را جمع کرده و قیمتش
را چند برابر کردهاند اما هیچکس پاسخگو نیست و فقط میگویند پیگیر حل مشکل هستند.
این راننده معترض در پاسخ به این پرسش که خواسته اصلی تجمعکنندگان مقابل سازمان راهداری
چیست پاسخ داد :خواسته اصلی ما این است که مصوبه مجلس اجرا شود یعنی قیمت کامیون اسقاطی
به  400تا  500میلیون تومان بازگردد ،کشندههای ما پالک شوند و یک فرصت یکساله به رانندگان
بدهند که بتوانند از درآمد خود ،مبالغی را که باید بپردازند ،مستهلک کنند
+تجمع اعتراضی کامیونداران کشور نسبت به افزایش هزینههای گمرگ و اسقاط کامیونهای از
رده خارج شده مقابل ساختمان ریاست جمهوری
روز یکشنبه  28فروردین،جمعی از کامیونداران کشوربرای اعتراض به افزایش هزینههای گمرگ و
اسقاط کامیونهای از رده خارج شده مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند.
بنابه گزارش رسانه ای شده،طی دو سال زمان ترخیص کامیونها ،هزینه قیمت اسقاطی که رانندگان
برای پالک شدن آنها به راهداری پرداخت شده از  250میلیون تومان به یک میلیارد تومان
افزایش یافته است.
*ادامه تجمعات اعتراضی مالباختگان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران نسبت به عدم
پاسخگویی مسئوالن
روز دوشنبه  30خرداد برای باری دیگر ،مالباختگان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران
برای اعتراض به عدم پاسخگویی مسئوالن دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش رسانه ای شده ،حدود 160نفر از مالباختگان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران به دلیل
عدم رسیدگی در خصوص واگذاری اموال سرقتی خود ،تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع کنندگان گفتند:با وجود اینکه در روز سیزدهم خرداد اموال قیمتی و به عبارتی کل داراییهای
آنها سرقت شد ،اما هنوز مدیران بانک پاسخگوی نیازهای آنها نیستند و مدام اعالم میکنند که
موضوع از سوی مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
تجمع کنندگان اعالم کردند که طبق قانون صندوق امانات در کل جهان ،بانک تنها یک کلید به همراه
صندوق به ما داده و هیچ اطالعاتی از اموال ما ندارد و این موضوع یکی از مشکالت موجود ماست.
یکی از مالباختگان گفت :حدود  10روز قبل از وقوع حادثه بسته قابل توجهی از طال و جواهرات را
به بانک آوردم و از مدیران بانک سوال کردم که این بانک متصل به کالنتری و نگهبان است که
مسئوالن بانک مدعی شدند که این بانک به همه امکانات امنیتی مجهز است و اکنون باید حق و حقوق
ما را بانک پرداخت کند.
فرد دیگری از مالباختگان گفت :به دلیل اینکه بانک در یک منطقه با امنیت باال قرار داشته ،بسیاری
از مردم به بانک اعتماد کردند و مقدار قابل توجهی طال و جواهرات و ارز در این بانک نگهداری
میکردند.
وی اضافه کرد :اکنون مدیران بانک تنها اسناد و مدارک را به مالباختگان پرداخت کردند و خبری
از اموال قیمتی از جمله طال و جواهرات نیست و مدیران بانک مدعی هستند با توجه به نداشتن
اطالعات باید به دادسرای قضایی مراجعه کنید.
یکی دیگر از مالباختگان گفت:این پرونده باید در یک شعبه ویژه قضایی رسیدگی شود.
درهمین رابطه:تجمع مالباختگان سرقت از صندوقهای اجارهای در بانک ملی شعبه دانشگاه

روز سه شنبه  17خرداد ،پس از انتشار خبری مبنی بر سرقت از صندوقهای اجارهای شعبه دانشگاه
بانک ملی ،شماری از مشتریان این بانک در محل این شعبه در خیابان انقالب ا حاضر شده و اقدام به
پیگیری از مسئوالن این شعبه درباره اموال خود کردند.

برپایه گزارش رسانه ای شده ،امروز این شعبه فعالیتی نداشته و صرفا اقدامات مربوط به پاسخگویی،
پیگیری و ثبت شکایت از سوی مالباختگانی انجام شد که صندوقهای تحت اجاره آنان مورد سرقت
واقع شده بود.
شماره صندوقهای اجارهای که سرقت از آنها انجام شده در این شعبه نصب شده که تعداد آن براساس
فهرست اعالم شده  159صندوق است.
از این رو برخی از مراجعه کنندگان به این بانک پس از اطالع از این صندوق آنان مورد سرقت واقع
نشده محل را ترک کردند .مالباختگان نیز که برخی از آنها نگرانی زیادی بابت اموال به سرقت
رفتهشان داشتند با حضور در داخل این شعبه نسبت به تکمیل فرم شکایت که از سوی کالنتری توزیع
شده بود ،اقدام کردند.
*تجمع اعتراضی نسبت به انتخابات فرمایشی فدراسیون سوارکاری کشور مقابل وزارت ورزش
وجوانان

روز دوشنبه  30خرداد،جمعی از سوارکاران و دست اندرکاران و دوستداران این ورزش برای
اعتراض به انتخابات فرمایشی فدراسیون سوارکاری کشور مقابل وزارت ورزش وجوانان اجتماع
کردند.

*جان باختن کارگر معدن زغال سنگ طزره البرز شرقی بدنبال سقوط با خودروبه دره
روز یکشنبه  29خرداد،یک کارگر معدن زغال سنگ رزمجای غربی در منطقه معدنی طزره بنام
کاظم اسماعیلی قله زوحین کاررانندگی با یک دستگاه خودرو نیسان به دالیل نامعلومی به دره سقوط
کرد و جان باخت.
بنابه گزارش رسانه ای شده،این کارگر جان باخته پیش از این در واحد استخراج معدن زغال سنگ
رزمجای غربی مشغول کار بود اما بعدا به دلیل مشکالت تنفسی ناشی از کار با معاینات اداوری طب
کار از کار در واحد استخراج تونل منع شده و چندین ماه بود به کار سبک رانندگی در خارج از
تونلهای زغال سنگ مشغول کار بوده است.
همکاران کارگر جان باخته گفتند:وی سال سابقه کار داشته و حدود  4ماه به زمان بازنشستگی وی
باقی مانده بود.
*جان باختن کارگر فضای سبز شهرداری تبریز بر اثر برق گرفتگی
یک کارگر فضای سبز شهرداری منطقه یک تبریز بنام محمدرضا مختاری حین کار تعمیر پمپ آب
آبنمای فلکه مصدق واقع در خیابان ولیعصردچار برق گرفتگی شد وجان خودرا ازدست داد.
akhbarkargari2468@gmail.com

