روزشمار رویدادهای کارگری در ایران  -آبان 9911
از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور
تهیه و تنظیم توسط :فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن
()8

(شماره های موضوعی ،نشانه تفکیک موضوعات زیر است)
مطالبات و مبارزات کارگران
خصوصی سازی

4

حقوق های عقب افتاده

9

حوادث محیط کار

5

2

اخراج ها و تعطیلی کارخانجات و شرکت ها

سرکوب ،زندان و ...

همبستگی ها

6

9

7

اطالعات بیشتر را در دو قسمت یادداشت ها و ضمیمه ها مالحظه کنید
شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

1

1و2

 1آبان 1911

شیراز

مخابرات استان فارس

-

کارگران شرکتی در اعتراض به سطح نازل حقوق وپرداخت
نشدن بموقعش وعدم تبدیل وضعیت وپایمالی حقوقشان توسط
شرکت های پیمانکاری روز گذشته دست از کارکشیدند و مقابل
ساختمان ستاد مخابرات درکالنشهر شیراز اجتماع کردند) 1 ( .

2

9

"""

ایالم

کشتارگاه مرغ مانشت

88

به دلیل مشکالت قیمت گذاری مرغ و باال بودن مالیات ،تنها
کشتارگاه مرغ ایالم تعطیل و 88کارگرآن بیکار شده اند.
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

9

1

 1آبان 1911

یاسوج

مربیان پیش دبستانی

-

جمعی از مربیان پیش دبستانی یاسوج درادامه اعتراضاتشان
نسبت به بالتکلیفی استخدامی دست به تجمع مقابل دفتر بهارستان
نشین از بویراحمد ،دنا و مارگون زدند.

4

1و 9و 5

"""

اهواز

سایت پسماند صفیره

12

تجمع اعتراضی کارگران سایت پسماند صفیره نسبت به ادامه
بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل ساختمان مرکزی شهرداری
اهواز بدنبال آتش سوزی کانکس استراحت کارگران ( ) 2

5

2

"""

اهر

پروژۀ بزرگراه اهر -مشگین
شهر

-

کارگران این پروژه بدنبال توخالی درآمدن ضربالعجل یک
هفته ای اداره کار اهر مبنی بر پرداخت 4ماه تا یک سال حقوق
معوقه ،اعتراضشان را از سرگرفتند.

6

2و 9

"""

قزوین

راهداری وحمل و نقل جاده
ای

48

ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران اخراجی راهداری و
حمل ونقل جادهای قزوین علیرغم وعده و وعید دمحم باقر نوبخت

7

1و9

"""

چهار محال و
بختیاری

کارخانه برفاب

1111

کنش های  0111کارگراخراجی کارخانه برفاب در اعتراض
به ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی علیرغم وعده و وعیدها دستگاه
قضایی و مسئوالن طراز اول استان چهارمحال و بختیاری
کماکان جریان دارد) 3 ( .

8

6

"""

شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

5

احضار  5کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بنام های امید
آزادی ،عادل سرخه ،ابراهیم عباسی ،حسن کهنکی و صاحب
ظهیری به پاسگاه هفت تپه جهت بازجویی بدنبال شکایت
کارفرمای شرکت

1

5

"""

همدان

کار ساختمانی

1

روز گذشته یک کارگر  31ساله حین کاردرساختمان در حال
احداث از طبقه چهارم سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

11

2

""2

چند شهر

راه آهن

-

فراخوان اعتصاب کارگران راه آهن نواحی لرستان ،زاگراس،
خراسان و ورامین در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق در
روز دوشنبه  5آبان  99منتشر شد.

11

6

"""

تهران

فعال کارگری

1

با گشوده شدن پرونده جدید ،منوچهر سراج عضو سندیکای
کارگران فلزکارمکانیک ایران ،دستگیر و روانه اوین شد)4(.
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

12

1و2

 2آبان 1911

کالله

شهرداری

-

حدود یک ماه کارگران فضای سبز شهرداری کالله دراعتراض
به خواست شرکت پیمانکاری مبنی بر انتقال اجباری به بخش
خدمات شهری از رفتن برسرکارشان خودداری کردند.

19

1و2

""9

بندر صادراتی
تمبک

شرکتهای پتروپاالیش
فازهای 03و 04

-

بیش از یک هفته است که کارگران پایپینگ و جوشکاری نفت در
شرکتهای پتروپاالیش فازهای 03و  04و بندر صادراتی تمبک و
بندر صادراتی تمبک دست به اعتصاب زده و محل کارشان را
ترک کرده اند) 5 ( .

14

1و2

" ""

یزد

معلمان طرح خرید خدمات
آموزشی و حمایتی

-

جمعی از معلمان طرح خرید خدمات آموزشی و حمایتی یزد
برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به نداشتن امنیت
شغلی،عدم تبدلی وضعیت وعدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه
کامل مقابل استانداری اجتماع کردند.

15

1و2

"""

چهار دانگه

ایران خودرو دیزل

-

جمعی از کارگران ایران خودرو دیزل واقع در جاده تهران –
ساوه با انتشار نامه ای سرگشاده همکارانشان را به اعتراض به
پایمالی حقوق شان فراخواندند) 6 ( .

16

1

"""

بجنورد

آتش نشانی

55

جمعی ازقبول شدگان آزمون عملی آتش نشانی بجنورد برای
انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی
شغلی بدلیل ابطال آزمون عملی برگزار شده وبی توجهی
مسئوالن طراز اول استان دست به تجمع مقابل استانداری
خراسان شمالی دراین شهرستان زدند و خواستار تعیین تکلیف
تاریخ برگزاری آزمون عملی جدید شدند.

17

2

""2

چند شهر

راه آهن

-

به دنبال فراخوان اعتصاب کارگران راه آهن نواحی لرستان،
زاگراس ،خراسان و ورامین در اعتراض به عدم پرداخت بموقع
حقوق در روز دوشنبه  5آبان  ،99جمعی از کارگران خطوط
ابنیه فنی راهآهن به خبرنگار رسانه ای گفتند :در صورت
پرداخت نشدن یک ماه حقوق کامل ظرف سه روز آینده
پیگیری های خود را با مراجعه به ارگانهای مختلف
آغاز خواهیم کرد.
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

18

2

 9آبان 1911

جهرم

شهرداری

-

 3ماه حقوق وچندین ماه حق بیمه کارگران شهرداری جهرم در
استان فارس پرداخت نشده است.

11

5

"""

آغاجاری

کارگران ساختمانی

15

بامداد روز شنبه  3ابان ،یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران
ساختمانی از مقصد بهبهان حوالی گردنههای آغاجاری به علت
نقص فنی از جاده منحرف شد و به دیواره کناره جاده برخورد
کرد و 05نفرشان مصدوم شدند.

21

5

""4

درق

گودبرداری

1

یک کارگر  55ساله حین کارگود برداری درشهردرق
در استان خراسان شمالی براثرریزش بخشی از خاک
وسقوط به داخل گودال وبه دنبالش سقوط لودر برویش
جان خودرا ازدست داد.

21

1

""5

ارومیه

مربیان پیش دبستانی

-

جمعی از مربیان پیش دبستانی(بعد از سال  )92آذربایجان غربی
برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت
دست به تجمع مقابل ادارهکل آموزش و پرورش این استان در
ارومیه زدند.

22

1

"""

اهواز

مربیان پیش دبستانی

-

29

1

"""

گرگان

مربیان پیش دبستانی

-

مربیان پیش دبستانی (بعد از سال )92خوزستان درادامه
اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت برای . .
 .باری دیگر مقابل اداره کل آموزش و پرورش واستانداری این
استان در کالنشهر اهواز اجتماع کردند.
.. .
جمعی از مربیان پیش دبستانی (بعد از سال  )92گلستان همزمان
با همکارانشان در چند مرکز استان برای انعکاس صدای
اعتراضشان مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان
درشهرستان گرگان تجمع کردند) 7 ( .

24

2و9

"""

اهواز -تهران

شهرداری

-

کارگران فضای سبزاخراجی شهرداری منطقه  2اهوازبرای
درادامه اعتراضاتشان نسبت به اخراج از کار وپرداخت نشذدن
مطالبات راهی پایتخت شدند ومقابل مجلس تجمع کردند.

25

1و2

"""

تهران

کارگران قراردادی و شرکتی
حوزه بهداشت و سالمت کشور

-

جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی حوزه بهداشت و سالمت
کشوربا برگزاری تجمع مقابل مجلس خواهان پایان دادن به
بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان شدند.
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تاریخ

5

شهر یا استان

تعداد کارگران

نام واحد

شرح و مالحظات

26

9

 5آبان 1911

تهران

صیادان

9111

جمعی از صیادان و سرمایهگذاران در بخش صید برای بنمایش
گذاشتن اعتراضشان نسبت به بیکاری مقابل مجلس اجتماع کردند.
برخی از پالکاردهایشان« :بیکاری سه هزار نفر در سال جهش
تولید»« ،بدهی بانکی صیادان و مالکین را چه کسی میپردازد»
«انتظار نداشتیم سه هزار ملوان را بدون مصوبه بیکار کنند».

27

1

"""

تهران

وزارت نفت

-

برای چهارمین بار درسال جاری ،ایثارگران ازکارافتاده شاغل
در وزارت نفت برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به
پایمالی حقوقشان دست به تجمع مقابل وزارت نفت زدند.

28

1

"""

تهران

شرکت ماربین

-

مهمانداران شرکت ماربین درادامه اعتراضاتشان نسبت به
بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به افشای مدیران شرکت زدند.

21

 9و2

"""

رودبار

آب معدنی داماش

12

 02کارگر کارخانه آب معدنی داماش از کار اخراج شدند .ماه ها
حقوق وحق بیمه کارگران اخراجی وشاغل این واحد تولیدی
دراستان گیالن پرداخت نشده است .هنوز نزدیک به  21کارگر
در این کارخانه مشغول کارند و در حال حاضر حدود سه ماه و
نیم حقوق معوقه طلبکارند و بیمه تامین اجتماعی آنها نیز چندین
ماه به تاخیر افتاده است.

91

2

" ""

اهواز

شرکت ملی حفاری ایران

16111

 6ماه حقوق وحق بیمه هزاران کارگر شرکت ملی حفاری ایران
پرداخت نشده است.

91

5

"""

تهران

مترو

9

 3کارگر حین کار در ایستگاه در حال ساخت توحید ،مترو تهران
بر اثر سقوط باالبرجان باختند.

92

5

"""

ارسنجان  -آباده

کارگران کشاورزی

12

 02کارگر کشاورزی براثر واژگونی وانت نیسان حاملشان در
محور ارسنجان به آباده دراستان فارس مصدوم وبه بیمارستان
منتقل شدند.

99

1و2

"""

یاسوج

آبداران

251

آبداران کهگیلویه و بویراحمد برای انعکاس صدای
اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت  6ماه حقوق ونداشتن
قرارداد کاری وبیمه دست به تجمع مقابل استانداری در یاسوج
مرکز استان زدند.
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شماره ردیف
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تاریخ

شهر یا استان
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تعداد کارگران
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94

1

 6آبان 1911

دزفول

آموزش دهندگان نهضت
سوادآموزی

-

جمعی از آموزشدهندگان (ورودی  )99 – 92با اعتراضشان
نسبت ب ه بالتکلیفی استخدامی دست به تجمع مقابل دفتر "نماینده"
این شهر زدند وخواستار تبدیل وضعیت شدند.

95

2

"""

منطقه آزاد اروند

کارگران دروازه های ورودی

-

کارگران دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند برای بنمایش
گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق مقابل
شرکت تعاونی این منطقه واقع در شمال غربی خلیج فارس-
شهرهای آبادان ،خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) -و در محل
تالقی دو رودخانه اروند و کارون ،تجمع کردند.

96

1و2

"""

چند شهر

کارگزاران مخابرات روستایی

-

کارگزاران مخابرات روستایی کشوراعتراضشان را نسبت به
عد م پرداخت بموقع حقوق ،بالتکلیفی معیشتی خود وخانواده و
بی خیالی مسئوالن را رسانه ای کردند.

97

1و2

"""

منطقه خلیج فارس

شرکت نفت فالت قاره ایران

1111

کارگران شاغل در رستوران های شرکت نفت فالت قاره ایران
در جزایر خلیج فارس با انتشار نامه ای اعتراضشان را نسبت به
بخطرافتادن امنیت شغلی و معیشتیشان،رسانه ای کردند.

98

1

""7

تهران

وزارت نفت

1111

جمعی از کارگران بازنشسته صنعت نفت درادامه اعتراضاتشان
نسبت به سطح نازل حقوق ،عدم همسان سازی حقوق با
شاغالن،پرداخت نشدن مطالبات وعملکرد صندوق بازنشستگی
دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت نفت درپایتخت زدند)8( .

91

1و2

"""

چهار دانگه

ایران خودرو دیزل

-

فراخوان کارگران ایران خودرو دیزل برای اعتراض به پایمالی
حقوقشان وبه تکاپو افتادن وزارت کار ،مدیران ایران خودرو
وفرماندار اسالمشهر با برگزاری جلسه ای برای رایزنی!

41

2و6

""8

شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

-

جمعی از کارگران برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به
عدم پرداخت حق اضافه کاری تیر ومرداد تعدادی از
همکارانشان دست به تجمع دراین مجتمع زدند .درادامه با دخالت
نیروهای انتظامی و یگان ویژه  4نفراز کارگران بنام های یوسف
بهمنی ،مسعود حیوری ،حمید ممبینی وابراهیم عباسی منجزی
بازداشت و ابتدا به پاسگاه هفت تپه وسپس به بازداشتگاه آگاهی
شهرستان شوش منتقل کردند.
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

41

5

 8آبان 1911

کیانمهر  -کرج

کار ساختمانی

1

یک کارگر حین کار انتقال یک شمشه آهنی ازطبقه دوم به پایین
ساختمانی واقع در منطقه کیانمهر کرج دچار برق گرفتگی شد و
دردم جانش را ازدست داد.

42

6

"""

تهران

عکاس و مستند ساز

1

نگار مسعودی عکاس و مستندساز را در تهران بازداشت و به
مکان نامعلومی بردند .ماموران امنیتی منزل پدر و مادر نگار
مسعودی را تفتیش و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کردند.

49

7و6

""1

شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

-

تعدادی از کارگران هفت تپه دراعتراض به بازداشت
همکارانشان واعالم همبستگی با آنها مقابل پلیس امنیت شوش
تجمع کردند.

44

1

"""

تهران

ایران خودرو

-

کارگران ایران خودرو طی اعتراضی به معاونت توسعه منابع
انسانی ،اعالم کردند «:طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت که
قرار بود در دو مرحله انجام شود که مرحله اول به صورت
ناتمام در شرکت انجام شد و متاسفانه سالهاست از اجرای مرحله
دوم این طرح خبری نیست ،لذا ما خواهان اجرای طبقه بندی
مشاغل به صورت کامل هستیم".در طی ماههای گذشته بارها
کارگران از سالن های مختلف نسبت به موضوع سختی مشاغل،
لحاظ شدن مدارک تحصیلی شان در طبقه بندی مشاغل و همچنین
نقطه پایان گذاشتن به موضوع کارگران پیمانکاری ،اصرار
ورزیده اند که متاسفانه مدیریت از اجرای این موضوع شانه
خالی کرده است.

45

5

"""

چابهار

منطقه آزاد

11

براثرتصادف سرویس رفت و آمد کارگران منطقه آزاد چابهار در
حوزه پلیس راه چابهار  -سرباز 01نفر مصدوم و  9نفرشان به
مراکز درمانی منتقل شدند.

46

1

" " 11

اهواز

شرکت آب و فاضالب

1411

جمعی ازکارگران پیمانی آب وفاضالب خودرا به تهران رساندند
تا با تجمع مقابل ساختمان وزارت نیروصدای اعتراضشان را
نسبت به عدم تبدیل وضعیت  0411کارگراین شرکت از پیمانی
به قرارداد مستقیم،هرچه بیشتر منعکس کنند) 9 ( .

47

1

" ""

اهواز

دانشگاه چمران

-

کارکنان این دانشگاه درادامه اعتراضاتشان نسبت به سطح پایین
حقوق وشرایط کاری،برای باری دیگردست به تجمع زدند.
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1

 11آبان 1911

ماهشهر

شرکت پتروشیمی فنآوران

181

کارگران واحدهای تعمیراتی شرکت پتروشیمی فناوران برای
اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق وسطح نازلش دست از
کار کشیدند ودراین واحد تولیدی تجمع کردند.

41

6و7

"""

شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

-

جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه درادامه
اعتراضشان نسبت بازداشت چهارنفر از همکارانشان دست به
تجمع مقابل دفتر مدیریت شرکت زدند وخواستار آزادی آنها شدند.

51

1و2

"""

منطقه آزاد اروند

کارگران دروازه های ورودی

-

کارگران دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند درادامه
اعتراضاتشان نسبت به سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش
وعدم تبدیل وضعیت از پیمانی به قرارداد مستقیم دست به تجمع
مقابل سازمان منطقه آزاد اروند ،زدند.

51

1

"""

دشت مغان

کشت و صنعت مغان

-

طی هفته های گذشته همه روزه ،کارگران بخش های مختلف
کشت و صنعت مغان ورانندگان مرتبط به این مجتمع با برپایی
تجمع مقابل اداره مرکزی شرکت با بنمایش گذاشتن اعتراضشان
نسبت به عدم تعیین تکلیف با مالکیت شرکت ،خواهان پایان دادن
به بالتکلیفی شغلیشان هستند.

52

9

"""

قزوین

راهداری و حمل و نقل جادهای

-

علیرغم وعده و وعیدهای دمحم باقرنوبخت و معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استاندار قزوین بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران
اخراجی راهداری و حمل ونقل جادهای قزوین کماکان ادامه دارد.

59

5

"""

رودبار

شرکت شن و ماسه شباب

1

یک کارگر  32ساله اخراجی این شرکت شن به نام
حمیدرضا(صابر) بهبودی دراعتراض به عدم تمدید قراردادش
وادامه بیکاریش دست به خودسوزی مقابل معدن زد.این
کارگراهل روستای گنجه دچار سوختگی شدید وبه بیمارستان
منتقل شد .ولی روز بعد در بیمارستان درگذشت

54

1

" " 11

ماهشهر

شرکت پتروشیمی فنآوران

181

برای دومین روز متوالی ،کارگران به اعتصاب و تجمعشان
در اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق و سطح نازلش
ادامه دادند .تعدادی از کارگران برای ایجاد تفرقه و به
شکست کشاندن اعتصاب از طرف مدیران شرکت مورد
تهدید قرار گرفتند.
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 11آبان 1911

شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

-

تعدادی از کارگران در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بازداشت
همکارانشان با برپایی تجمع در شرکت ومقابل دادگستری
شهرستان شوش وسردادن شعار«کارگر زندانی آزاد باید گردد»
خواستار آزادی  4کارگر زندانی هفت تپه شدند.

56

1

"""

بندر عباس

شرکت پرسی ایران گاز

-

بدنبال اعتصاب رانندگان بخش توزیع شرکت پرسی ایران گاز
استان هرمزگان دراعتراض به نرخ کرایه که از هفته گذشته
آغازشده است موجب تعطیلی تمام جایگاه های گاز سطح شهر و
شرکت گاز در بندرعباس شد.

57

1

"""

اهواز

شرکت آب و فاضالب

1411

کارگران که روز شنبه  01آبان برای اعتراض به عدم تبدیل
وضعیت مقابل وزارت نیروتجمع کرده بودند درپی وعده
پاسخو.یی به مطالباتشان مبنی بر تبدیل وضعیت کارگران از
پیمانی به قرارداد مستقیم ،تامین امنیت شغلی و پرداخت به موقع
مطالبات از جانب مسئوالن وزارت نیرو راهی محل کار
وزندگیشان شدند.

58

1و2

"""

منطقه آزاد اروند

کارگران دروازه های ورودی

-

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند گفت :به
پیمانکار مربوطه برای پرداخت مطالبات کارگران بر اساس
قوانین اداره کار تذکر داده شد .چنانچه این پیمانکار تا یک هفته
آینده به تعهداتش عمل نکند ،پیمانکار جدید تعیین خواهد شد.

51

1

" ""

اهواز

دانشگاه چمران

-

در پی اعتراض نیروهای شرکتی دانشگاه چمران اهواز مبنی بر
پرداخت نشدن مطالباتشان ،روز چهارشنبه هفته قبل حقوق
نیروهای شرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخت شد ،اما
برای حدود  21درصد از نیروها حقوق ماهیانه واریز نشد.

61

6

"""

شهر قدس

فعال کارگری

1

حیدر قربانی کارگر ساختمانی و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران
توسط شعبه  9۰9دادگاه کیفری دو شهر قدس ابالغیهای دریافت نموده
که در روز یکم آذر ساعت  8:9۰جهت رسیدگی به اتهامات در آن
شعبه حاضر گردد.حیدر قربانی روز  98خرداد توسط مأمورین وزارت
اطالعات در منزل شاش دستگیر شد و پس از  29روز بازداشت با
قرار وثیقه  2۵۰میلیون تومانی موقتا آزاد گردید.
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6
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الهیجان

فعال کارگری

1

آرمان اسماعیلی فعال کارگری ،دانش آموخته فیلم سازی
و پژوهشگر موسیقی اهل الهیجان ،پس از سه هفته
بازداشت با تودیع قرار وثیقه  011میلیون تومانی
موقتا از زندان آزاد شد.

62

5

"""

شاهرود

اورژانس 005

1

دمحم فرهمند کارشناس اورژانس  005شاهرود که بر اثر واژگونی
آمبوالنس از سیزده روز پیش در بیمارستان به حالت کما بستری
بود جان خود را از دست داد.

69

5

"""

اراک

کار ساختمانی

1

یک کارگر  35ساله حین کاردرساختمنی نیمه کاره در یكي از
محله های اراك ،بر اثر سقوط از داربست در دم جان باخت

64

5

"""

تهران

کار ساختمانی

1

یک کارگر میهمان  20ساله تبعه افغانستان حین کار تخریب
ساختمان در محله حکیمیه براثر فروریختن سقف طبقه اول
زیرتلی از آوار گرفتار وزنده به گور شد.

65

5

"""

کرمان

کوره آجر پزی

2

براثر ریزش کوره در کارگاه کوره آجرپزی دشت زحمتکشان
زنگی آباد کرمان یک کارگر 37ساله در دم جانش را ازدست داد
و یک کارگر  25ساله مصدوم وبه یمارستان منتقل شد.

66

6و7
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شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

-

تعدادی کارگران هفت تپه به تجمعشان در اعتراض به  4همکار
بازداشتی دراین مجتمع ادامه دادند.فیلم های منتشره در شبکه های
اجتماعی بتاریخ  02آبان حضور نیروهای انتظامی را در داخل
این مجتمع بنمایش می گزارد .خبرهای منتشره بتاریخ  02آبان
حاکی از اعتصاب غذای  4کارگر زندانی دراعتراض به ادامه
بازداشت و بالتکلیفی می باشد.

67

1

"""

اراک

مربیان پیش دبستانی

-

طی روزهای گذشته مربیان پیشدبستانی استان مرکزی برای
انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت تجمعات
اعتراضی در شهر اراک برپا کردند .مدیرکل آموزش و پرورش
استان مرکزی گفت :باتوجه به حضور این افراد به عنوان مربی
در مدارس غیردولتی باید بگوییم که آنها کارمند آموزش و
پرورش محسوب نمیشوند.
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خراسان

راه آهن

-

ادامه اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به پایمالی حقوقشان با
افشای مدیران ( ) 01

61

2

"""

یاسوج

شهرداری

51

کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
یاسوج اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت  8ماه
حقوق برای باری دیگر رسانه ای کردند .آنها بعد
از 01تا 05سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی ،حقوقی و
بیمهای مشخصی ندارند.

71

2

"""

مازندران

ناجی غریق

1111

حدود هزار ناجی غریق از اول خرداد ماه امسال تا پایان
شهریور به مدت چهار ماه در طرح سالمسازی دریا بکارگیری
شدند که هیچ یک از مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده بودند.
تقریبا یک هفته پیش با تامین منابع مالی (حدود یک ونیم میلیارد
تومان) دو ماه از مطالبات ناجیان غریق پرداخت شد.
در حال حاضر طلب ناجیان غریق مربوط به حقوق تیر و
شهریور ماه است.

71

5

"""

ارومیه

کار ساختمانی

2

 2کارگر  25و 34ساله حین کار دریک ساختمان
 8طبقه واقع در خیابان تیموری ارومیه براثر
سقوط در چاهک آسانسورجانشان را درمحل و
بیمارستان ازدست دادند.

72

6و7
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شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

-

ادامه اعتراضات در کشت وصنعت نیشکر هفت تپه
نسبت به ادامه بازداشت  4همکار .تعیین قرار وثیقه
پنجاه میلیون تومانی برای کارگران بازداشتی .شماری از
کارگران هفت نپه دست به تجمع دراین مجتمع زدند و
بنمایش گذاشتن دست نوشته ها وایراد سخنرانی
ضمن اعتراض به باز داشت  4همکارشان خواستار
آزادی فوری وبی قید شرط آنها شدند.

79

5

"""

دمحمیه -قزوین

کار ساختمانی

1

یک کارگر حین کار درساختمانی واقع در شهر دمحمیه استان
قزوین از طبقه هشتم سقوط کرد و در دم جان باخت.
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آذربایجان

راه آهن

-

ماه پیش بابت حقوق مرداد ماه بچه ها اعتصاب کردن.دو روز
بعد حقوق رو ریختن با کسر عیدی و سنوات و تا االن از
پرداخت کسری حقوق مرداد خبری نشده .امروز(دوشنبه 02
آبان) هم حقوق شهریور رو دادن باز هم بدون عیدی و سنوات.
معلوم نیست حقوق رو چرا کامل نمیدن .با تجمیعی شدن آیا از
دست این قبیل شرکتها راحت خواهند شد ؟

75

1

"""

پارس جنوبی

پتروشیمی صدف

-

پیمانکار حقوق کارگران را طبق  2۵روز زده .در این پروژه
وضعیت خوابگاهها کاملن افتضاح و زیر صفر است .وضعیت
غذا نگفتنی و خیلی خیلی بد .سرویس کارگران را از
مینی بوسهای بنز از رده خارج گذاشته اند .از همه بدتر اینکه
حقوق مرداد کارگران را نیز نپرداخته است.همچنین تعدادی از
پیمانکاران پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی (بیدخون)
افزایش حقوق کمپین را اعمال نکرده اند +به ویژه شرکت سپاسد
زیر مجموعه قرارگاه خاتم االنبیا و شرکت فراب.

76

6

" " 14

شوش  -دزفول

کارگران بازداشتی

4

ده ها کارگر کشت وصنعت هفت تپه با برپایی تجمع درمجتمع و
برافراشتن دست نوشته ها ،سردادن شعارها و ایراد سخنرانی
اعتراضشان را نسبت به ادامه بازداشت  4همکارشان بنمایش
گذاشتند و خواستار آزادی فوری وبی قید شرط آنها شدند4 .
کارگر بازداشتی هفت تپه با تودیع وثیقه  51میلیون تومانی از
زندان فجر دزفول آزاد شدند ومورد استقبال
همکارانشان قرار گرفتند.

77

2

"""

اروند کنار

شهرداری

191

محرومیت  3ماهه  031کارگر شهرداری اروندکنار وخانواده
هایشان از دفترچه بیمه تامین اجتماعی بدلیل
عدم پرداخت حق بیمه

78

5

""2

جاجرم

کارخانه آلومینا

2

یک کامیون حامل ماده معدنی بوکسیت ،هنگام حرکت به صورت
دنده عقب دچار واژگونی شد وجان  2کارگر کارخانه آلومینای
جاجرم واقع در استان خراسان شمالی ،شهرستان جاجرم،
کیلومتر  7جاده سنخواست را گرفت.
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بندر لنگه

اداره برق

1

یک کارگر  31ساله اداره برق شهربندرلنگه در استان هرمزگان
حین کار درباالی یک تیربرق چوبی براثر سقوط تیربرق بعلت
پوسیدگی جان خودرا ازدست داد.

81

5

"""

فردیس

کار ساختمانی

1

یک کارگر  45ساله حین کار در ساختمانی نیمه کاره واقع
درشهرک ناز شهرستان فردیس دراستان البرز ،براثر سقوط از
طبقه پنجم جان خود را از دست داد.

81

5

"""

بوکان

کارگران کشاورزی

11

براثر تصادف یک مینی بوس در کیلومتر پنج جاده بوکان به
میاندوآب  00کارگر مصدوم شدند که حال چهار
نفرشان وخیم گزارش شده است .این مینی بوس حامل
07کارگر زن و مرد بود که برای چیدن سیب از بوکان
به مقصد مراغه در حال حرکت بودند .در این حادثه
پنج کارگر زن و شش کارگرمرد دچار مصدومیت شدند
که حال چهار نفر از آنان وخیم اعالم شده است.

82

5

"""

حلبچه

؟

1

روز شنبه  01آبان ،یک کارگر  51ساله اهل روستای میراو
سنندج بنام کیالب رحمانی حین کار در شهر حلبچه در اقلیم
کردستان عراق بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

89

6و7

" "15

شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

-

روز های پنج شنبه وجمعه( 05و  06آبان)،مجتمع کشت وصنعت
نیشکر هفت تپه شاهد مقاومت صدها کارگر دربرابر نیروهای
انتظامی ویگان ویژه ومدیریت شرکت برای بازگشت به کار 05
همکار ممنوع الورودیشان بود) 00 ( .

84

5

" " 16

شاد آباد  -تهران

کار ساختمانی

1

یک کارگر  45ساله تبعه افغانستان حین کار درمحله شادآباد
تهران براثر سقوط ازداربست در دم جانش را ازدست داد.

85

6و7

" "17

شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

-

برای سومین روز متوالی ،کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت
تپه با اعتصاب وبرپایی تجمع مقابل ورودی مجتمع به
اعتراضشان نسبت به ممنوع الورود کردن  05همکارشان ادامه
دادند وبا بنمایش گذاشتن اتحاد وهمبستگیشان خواستار بازگشت
بکار همکارانشان شدند.
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86

1و2

 17آبان 1911

یاسوج

آبداران

181

آبداران استان کهگیلویه و بویراحمد درادامه اعتراضات دامنه
دارشان نسبت به عدم پرداخت  6ماه حقوق ونداشتن قراردادکاری
و وعده های توخالی مسئوالن تجمعاتی مقابل استانداری،
دادگستری وصدا وسیما در یاسوج مرکز استان برپا کردند .آنها
خواستار صحبت با استاندار کهگیلویه و بویراحمد بودند و زمانی
که مطلع شدند استاندار در جلسه حضور دارد با حضور در
جلوی دادگستری ،خواستار طرح مشکالت خود با مقام ارشد
قضایی استان شدند ودرادامه تعداد سه نفر از نماینده آبداران به
نمایندگی از 081آبدار معترض وارد دادگستری شدند تا
صحبتهای خود را به گوش مسئوالن قضایی استان برسانند.

87

0و2

"""

اروند

کارگران دروازه های ورودی
منطقه آزاد اروند

081

بدنبال توخالی در آمدن وعده معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
منطقه آزاد اروند ،کارگران اعتراضشان را نسبت به سطح نازل
حقوق وعدم پرداخت بموقعش وعدم تبدیل وضعیت از پیمانی به
قرارداد مستقیم وتوخالی در آمدن وعده ووعیدها با تجمع مقابل
ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند از سرگرفتند .آنها می گویند:
تا زمانی که زیرنظر پیمانکار باشیم وضعیت بر همین منوال پیش
خواهد رفت و حق کارگران پایمال خواهد شد.

88

1و2و9

"""

هشت بهشت

صنایع پاالیشی غالت

هزاران کارگر

صاحبان صنایع پاالیشی غالت در اعتراض به عدم تامین مواد
اولیه خطوط تولید را متوقف کردند وهزاران کارگر در بالتکلیفی
شغلی ومعیشتی قرار گرفتند) 02 ( .

81

2و9

"""

ورامین

کارخانه شیر وارنا

211

در آستانه سه ساله شدن تعطیلی کارخانه شیر وارنا ورامین-
شرکت صنایع شیر تهران (شهداد) ،-کارگرانش درباره
کنش هایشان برای پایان دادن بالتکلیفی شغلی ومعیشتی گفتند:
تاکنون چندین بار به امید بازگشایی کارخانه به نهادهای صنفی و
دولتی شهرستان ورامین و استان تهران مراجعه کردهایم اما
درمورد بازگشایی کارخانه هنوز پاسخی نگرفتهایم) 03 ( .

11

2

"""

لردگان

شهرداری

-

کارگران اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت  3ماه حقوق
وحق بیمه ،رسانه ای کردند.
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11

1

 17آبان 1911

تهران  -کرج

ایران خودرو

-

با آنکه ستاد ملی کرونا پنجشنبه ها را در تهران و کرج تعطیل
اعالم کرده اما مدیریت ایران خودرو همچنان پنجشنبه و جمعه را
برای کارگران کار و اضافه کاری برای خطوط تولید اعالم می
کند .در این کارخانه  61ساعت اضافه کاری عادی است و تا
بیش از  81ساعت اضافه کاری هم کارگرانی هستند که در
کارنامه دارند .استقبال کارگران از این اضافه کاری ها به دلیل
وضعیت نامناسب مالی شان است.

12

1

"""

تهران

سندیکای کارگران شرکت
واحد

-

مت اسفانه مدیریت ناالیق شرکت واحد با وجود اوجگیری شیوع
کرونا فقط یک کارگر را برای ضدعفونی اتوبوسهای خط
جمهوری  -بهارستان گمارده است و با توجه به اینکه این خط از
پرازدحامترین خطوط شرکت واحد است ،یک کارگر حتی
نمیتواند ده اتوبوس درمیان اتوبوسی را ضدعفونی کند چرا که
اتوبوسها به فاصله دو دقیقه حرکت میکنند .در روزهایی که این
کارگر در مرخصی هست هیچ کارگر دیگری نیز برای
ضدعفونی اتوبوسها جایگزین نمیگردد.

19

9

"""

ایالم

بیسکویت سازی ساناز طالیی

21

کارخانه بیسکویتسازی ساناز طالیی واقع در شهرستان چرداول
استان ایالم ،به دلیل نبود مواد اولیه خط تولیدش متوقف و 21
کارگرش بیکارشدند .در شرایطی که فرصتهای شغلی بسیار
محدود است ،مسئوالن فکری به حال معدود کارخانههای در حال
فعالیت در استان نمیکنند .در این کارخانه  21نفر مستقیم و41
نفر غیرمستقیم فعالیت شغلی دارند که در حال حاضرخانوادههای
آنها هیچ راهی برای امرار معاش ندارند.

14

5

"""

گرگان

کار ساختمانی

1

یک کارگر جوان حین کار گودبرداری برای ساخت آپارتمان
زیرتلی از آوار گرفتارشد وجان خودرا ازدست داد.

15

5

"""

براز جان

سد مخزنی رئیس علی دلواری

1

روز 0جمعه  06آبان نگهبان  42ساله سد رئیسعلی دلواری
واقع در بخش شبانکاره 61 ،کیلومتری شهر برازجان  ،مرکز
شهرستان دشتستان،استان بوشهربراثر سقوط ازکوه در دم جانش
را از دست داد.
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16

1و2

 18آبان 1911

چندین شهر

راه آهن  /شرکت تراورس

7111

کارگران راه آهن (شرکت تراورس) درادامه اعتراضات دامنه
دارشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی با رقم زدن
مکتوب هایی وانتشارشان درشبکه های اجتماعی ،با افشای
زدوبند شرکت تراورس با قوه قضائیه وفراخوان به برپایی تجمع
مقابل قوه قضائیه دادند) 04 ( .

17

6و7

"""

شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

15

برای چهارمین روز متوالی ،کارگران کشت وصنعت نیشکر
هفت تپه با برپایی تجمع مقابل ورودی مجتمع خواهان پایان دادن
به ممنوع الورودی  05همکار و دیگر کارگران اخراجی شرکت
شدند .امروز امام جمعه اهواز در محافظت باریگادهایش و
همراهی یک هیئت در چارچوب بهره برداری تبلیغات جناحی در
این تجمع حاضر شد و وعده رفع ممنوع الورودی  05کارگر
هفت تپه را بشرط تعهد داد .نماینده ولی فقیه گفت« :این کارگران
میتوانند از فردا با دادن تعهد مانند سایر کارگران به شرکت
مراجعه کنند و مشغول کار شوند».

18

2

"""

گناباد

کارخانه چینی اقدیس

کارگران کارخانه چینی تقدیس با اعتراض به عدم پرداخت  4ماه
حقوق،خواهان پرداخت مطالبات 0011کارگر این واحد تولیدی
واقع در شهرک صنعتی گناباد ،استان خراسان رضوی شدند.

1111

11

2

"""

نیک شهر

شهرداری

-

کارگران شهرداری نیک شهردر سیستان و بلوچستان اعتراض
شان را نسبت به عدم پرداخت  4ماه حقوق رسانه ای کردند.

111

9

"""

قزوین

راهداری و حمل و نقل جادهای

61

 7ماه و نیم از سال جاری گذشت ولی علیرغم و وعده و وعیدها
نه مطالبات کارگران اخراجی راهداری و حمل و نقل جادهای
قزوین ونه هنوز برسرکارشان بازگشته اند .امروز نزدیک دو ماه
از وعده نوبخت معاون رئیس جمهور برای بازگشت به کار و
پرداخت معوقات این کارکنان میگذرد اما هنوز این وعده رنگ
تحقق به خود نگرفته و از سوی دیگر مسئوالن برنامه و بودجه
قزوین میگوین د بودجه وعده داده شده به استان قزوین تعلق گرفته
اما نهاد و متولی دولتی برای برعهده گرفتن بازپرداخت این
مطالبات و بهکارگیری این کارکنان وجود ندارد!
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111

9

 18آبان 1911

مازندران

کارخانه های غذایی و دارویی

1511

 41کارخانه غذایی و دارویی استان مازندران به دلیل کمبود شدید
روغن تعطیل و  0511کارگرش بیکار ویا به مرخصی اجباری
فرستاده شدند)05 ( .

112

5

"""

سجادشهر -بیرجند

کودک کار

1

روز جمعه  06آبان ،یک کودک  03ساله تبعه افغانستان حین کار
جمع آوری کارتن و ضایعات از سطح آب یک استخر واقع در
سجاد شهر بیرجند ،استان خراسان جنوبی ،بداخلش افتاد وغرق
شد وجسد بی جانش ظهر روز شنبه  07آبان پیدا شد.

119

5

"""

تهران

مترو

1

یک کارگرتبعه افغانستان حین کار در تونل مترودر حال ساخت
واقع در خیابان  07شهریور تهران براثر ریزش تونل زیر تلی
از آوارگرفتار وجانش را ازدست داد.

114

5

"""

دامغان

معدن سنگ

1

کارگر  27ساله یکی از معادن دامغان براثر سقوط سنگ بر
رویش در دم جان باخت.

115

9

" " 11

زنجان

شرکت پارس سوئیج

951

برای دومین بار درسال جاری ،کارگران شرکت پارس سوئیچ
زنجان در اعتراض به واگذاری وبخطر افتادن امنیت شغلیشان و
وعده های توخالی دست از کار کشیدند ودراین واحد تولیدی واقع
در شهرک صنعتی اشراق زنجان اجتماع کردند .بدنبال وعده
رسیدگی به خواسته هایشان ،پس از دوروز به اعتصابشان خاتمه
دادند و برسرکارشان برگشتند.

116

6و7

"""

شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

15

شماری از کارگران هفت تپه برای اعتراض به ممنوع الورود
شدن  05همکارشان دست به تجمع مقابل ورودی مجتمع زدند.
یکی از کارگران ممنوع الورود با ایراد سخنانی از راهی شدن
خود و دیگر ممنوع الورودی ها به اداره کار برای ثبت شکایت
خبر داد و از حاضرین خواست به تجمعشان پایان داده و بنا به
تشخیص خود برسرکارشان برگردند و یا نه.

117

2و9

"""

ورامین

راه آهن -شرکت تراورس

-

کارگران با مشورت و اتحاد جمعی تصمیم گرفتیم با اعتصابات و
اعتراض صدایمان را بگوش مسئولین امر رسانده شاید که
فریاد رسی پیدا شود و حق ما را از ظالمان بستاند.
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118

1

 11آبان 1911

داراب

مربیان پیش دبستانی

-

جمعی از مربیان پیشدبستانی داراب برای انعکاس هرچه بیشتر
صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت تجمعاتی را
مقابل فرمانداری،دفترامام جمعه وبهارستان نشین این شهرستان
در استان فارس برپاکردند) 06 ( .

111

1

"""

تهران

دست فروشان پایتخت

-

جمعی از دستفروشان پایتخت برای انعکاس هرچه بیشتر صدای
اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی معیشتی وازدست دادن ممر
درآمدشان در پی شیوع بیماری کووید  09وعدم حمایت دولت
،دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر تهران زدند .در
ماههای گذشته نه تنها هیچ حمایتی از آنها نشده بلکه از ادامه
فعالیتشان نیز جلوگیری می شود.

001

9

"""

قزوین

کارخانه نساجی مطهری

151

طی چند ماه گذشته 051،کارگرکارخانه نساجی مطهری واقع در
قزوین ز کار اخراج شدند 051 .کارگری که اخیرا از کار اخراج
شدهاند هر کدام حدود  05تا  21سال سابقه کار دارند و کارفرما
بعد از اخراج تعداد شیفتهای کاری کارگران باقیمانده را از سه
شیفت به دو شیفت تغییر داده است .کارگران اخراجی برای
دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به کار تالش می کنند.

111

5

"""

انارک

معدن مس مسکنی

1

یک کارگر معدن مس مسکنی واقع درشهر انارک ،استان
اصفهان ،براثر گیر کردن پره های حلزونی اسکرو ( انتقال مواد
معدنی مس ) در ارتفاع  21متری جان خودرا ازدست داد.

" " 21

اهواز

تلمبه خانه غرب کارون

-

برای دومین بار درسال جاری ،کارگران تلمبه خانه غرب کارون
 شرکت رامپکو ( شرکت نفت و گاز اروندان ) -برای انعکاسهرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها
حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر ونداشتن قراردادکاری دست به
تجمع مقابل استانداری خوزستان در کالنشهر اهواز زدند.

"""

شوشتر

کشت و صنعت کارون

111

کارگران پیمانی کشت وصنعت کارون برای بنمایش گذاشتن
اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل
ورودی شرکت واقع در شوشتر -کیلومتر  07جاده دزفول زدند.

112

119

1و2

1
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6و7

 21آبان 1911

شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

15

تعدادی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با برپایی
تجمع مقابل ورودی مجتمع،خواهان رفع ممنوع الورودی 05
همکارشان شدند .تجمع کنندگان همچنین خواستار به جریان افتادن
فوری رسیدگی به پرونده مالی کارفرما از قوه قضائیه شدند.

115

2و9

"""

چند شهر

راه آهن -شرکت تراورس

_

کارگران راه آهن به اعتراضشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی و
معیشتی با انتشار مکتوب هایی برای افشای مسئوالن شرکت
تراورس و شوراهای اسالمی کار ادامه دادند) 07 ( .

116

2

"""

مریوان

شهرداری

411

برای باری دیگر ،کارگران این شهرداری اعتراضشان را نسبت
به عدم پرداخت بموقع حقوق رسانه ای کردند .در هشت ماه
سپری شده از سال جدید ،فقط هشت میلیون تومان حقوق
گرفتهاند؛ یعنی ماهی حدود یک میلیون تومان! هر چهل روز یا
پنجاه روز ،یکی دو میلیون تومان به صورت علیالحساب به
حسابشان واریز میکنند و ماههاست که دستمزد کامل نگرفتهاند.

117

9و5

"""

عسلویه

کارگران حجمی

-

جمعی از کارگران حجمی عسلویه اعتراضشان را نسبت به
نداشتن امنیت جانی وشغلی،رسانه ای کردند .آنها ضمن اعتراض
به زیاد بودن تعداد روزهای کارشان در منطقه گفتند :برخالف
بخشنامههای اخیر که مقرر شده همه کارگران ازجمله
پیمانکاریها ،سیستم 04 - 04کار کنند ،ما به دلیل «حجمی بودن
قراردادها» همچنان 01 -21کار میکنیم؛ یعنی  21روز در
منطقه و سر کار هستیم و فقط 01روز به استراحت میرویم.

118

5

"""

یزد

معدن سنگ آهن بافق

-

سهامداران شرکت شهداب یزد با رعایت نکردن پروتکل های
بهداشتی در چارچوب مقابله با کووید  09زیر سایه سکوت
مصلحتی مسئوالن  ،جان کارگران معدن سنگ آهن بافق(شرکت
سنگ آهن مرکزی ایران) وخانواده هایشان را به بازی گرفته اند.

111

6

"""

تهران

معلم زندانی

1

دمحم حبیبی پس از تحمل  31ماه حبس از زندان فشافویه تهران
آزاد شد ومورد استقبال اعضای خانواده و جمعی از دوستان
وهمکارانش قرار گرفت) 08 ( .
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5

 21آبان 1911

مالیر

مقنی

1

یک کارگر حین کارکندن کوره در چاهی به عمق حدود 05
متردرشهرمالیر،استان همدان ،براثر ریزش سقف کوره و
گرفتارشدن زیرتلی از خاک در دم جان خودرا ازدست داد.

121

5

"""

همدان

کارگاه صنعتی

1

کارگر  39ساله یک کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی بوعلی
براثر سقوط تیرآهن در زیرش گرفتار شد و در دم جان باخت.

"""

رودبار

کارخانه آب معدنی داماش

-

ماه گذشته بود که نیمی از کارگران بدلیل عدم همکاری بانک ملی
(مالک کارخانه) با وعده بهتر شدن وضعیت کارخانه اخرج شدند
اما امروز نه خبری از پرداخت حقوقهای معوقه است و نه امید
چندانی به تداوم تولید وجود دارد .کارگران کارخانه داماش که
ماه هاست از دریافت حقوق و حق بیمه محروم بودند ،نه تنها به
حق خود نرسیدند بلکه شغل خود را هم از دست دادند.

122

1و2

" " 21

چندین شهر

راه آهن -شرکت تراورس

-

کارگران راه آهن کشوردر نواحی خراسان،زاگرس ،ورامین ،
کرج  ،شمال شرق 0وخط  5متروی تهران برای انعکاس هرچه
بیشترصدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق و
حق بیمه و نداشتن امنیت شغلی منجمله اجرایی نشدن طرح تجمیع
قرار دادها و زد و بند قوه قضائیه با مدیران شرکت دست از
کارکشیدند و تجمع کردند.

129

2و9

"""

ورامین

راه آهن -شرکت تراورس

-

اعتصاب کارگران تراورس ورامین چهارشنبه  20آبان ( ) 11

124

2و9

"""

ناحیه خراسان

راه آهن -شرکت تراورس

-

کارگران راه آهن تراورس ناحیه خراسان در اعتراض به عدم
دریافت حقوق و مزایا خصوصا تجمیع و همچنین بن ماه رمضان
و نداشتن امنیت شغلی دست از کارکشیده ومقابل ساختمان
دادستانی تجمع کردند.

125

2و9

"""

ناحیه زاگرس

راه آهن -شرکت تراورس

-

کارگران راه آهن ناحیه زاگرس هم امروز بدلیل وضعیت بد
معیشتی و حقوقی و از همه مهمتر رای که به نفع گروه امیر
منصور آریا صادر شد دست به اعتصاب زدند .حتی
راهداروراهبان هم دراعتصاب بودند ،بنوعی این اعتصاب
استعفای دسته جمعیست.
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2و9

 21آبان 1911

کرج و شمال
شرق 1

راه آهن -شرکت تراورس

-

خبر اعتصاب کارگران راه آهن کرج و همچنین شمال شرق 0هم
در شبکه های اجتماعی منتشر شد.خرابکاری که تراورس در راه
آهن به بار آورده در هیچ شرکتی به بار نیامده  .هم اکنون این
شرکت در حال قطع درختان کارخانجات اندیمشک و به فروش
رساندن آن است .دزدی در روز روشن! هیچ قانونی هم حتی قوه
قضاییه نمی تواند مانع کار این خانواده امیر منصور آریا شود .
رشوه دادن یکی از شیوه های رایج تراورس شده.

127

7

"""

ناحیه شمال 2

راه آهن -شرکت تراورس

-

پیام همبستگی کارگران شمال  2از اعتصاب سراسری .با توجه
به شرایط پیش اومده ما کارگرای راه آهن شمال  2تو این حرکت
بزرگ همراه بقیه مناطق خواهیم بود  .با شرایطی که مدیران
شرکت تراورس واسمون پیش آوردن و هیچ امنیت شغلی تو این
شرکت نداریم باید تعیین تکلیف شه وگرنه فقط شرمندگی و
سرشکستگی جلوی خونواده برامون میمونه .

128

2

"""

تهران

خط  5مترو

-

برای دومین روز متوالی ،کارگران خط  5متروی تهران(شرکت
تراورس) برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم
پرداخت  4ماه حقوق و 6ماه حق بیمه دست از کارکشیدند.

121

6و7

"""

شوش

مجتمع نیشکر هفت تپه

15

ممنوع الورودی  05کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه رفع
شد و این کارگران برسرکارشان بازگشتند) 21 ( .

191

5

"""

شیراز

کار ساختمانی

1

یک کارگر تبعه افغانستان حین کاردریک ساختمان قدیمی دو
طبقه واقع در خیابان هجرت کالنشهر شیرازبراثر ریزش سقف
زیرتلی از آوارگرفتارشد و در دم جان خود را از دست داد.

191

5

"""

گلشهر کرج

کار ساختمانی

1

یک کارگر  31ساله حین کار در طبقه سوم یک ساختمان نیمه
کاره واقع در گلشهر کرج از چاله آسانسور به پایین سقوط کرد و
در دم جان باخت.

192

1

" " 22

شوشتر

کشت و صنعت کارون

811

کارگران پیمانی به تجمعشان دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت
مقابل درب ورودی شرکت ادامه دادند .تجمع کنندگان خواهان
حذف شرکت پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم هستند.
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199

9

 22آبان 1911

اهواز

کارخانه تولید مواد شوینده

71

کارگران این کارخانه برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به
اخراج از کارتجمعات اعتراضی را مقابل محل کارشان،
فرمانداری اهواز،اداره کل کار واستانداری خوزستان برپا کردند.
در چند روز اخیر کارگران یک کارخانه تولید مواد شوینده و
بهداشتی که تنها کارخانه تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در
استان خوزستان به شمار میرود ،دست به تجمع و اعتراض
زدهاند چون بنا به گفته آنها این کارخانه به مالک جدید فروخته
شده و آنها نیز قصد انتقال خط تولید به استانی دیگر را دارند.

194

2

"""

ایرانشهر

دانشگاه علوم پزشکی

211

جمعی از کارکنان این دانشگاه گفتند :از زمان شیوع ویروس
کرونا تا کنون در میدان حضور داشته و ایفای نقش می کنند اما
حدود سه ماه است که حقوق و دستمزدی به آنان پرداخت نشده.

195

9

"""

نی ریز

کارخانه سیمان خاکستری

-

196

1

" " 29

ماهشهر

پتروشیمی جم

-

1957

2

"""

لوشان

شهرداری

81

198

2

" " 24

سی سخت

شهرداری

81

کارخانه سیمان خاکستری نی ریزدراستان فارس به علت ایجاد
آالیندگی زیست محیطی تعطیل وکارگرانش بیکارشدند
هفته گذشته کارگران خشمگین مجتمع پتروشیمی جم برای
اعتراض به سطح نازل حقوق،شرایط کاری نامناسب و کوتاه
شدن دست شرکت پیمانکاری دست به اعتصاب وتجمع زدند.
کارگران خشمگین با حراست شرکت ،درگیر شدند وبا مسدود
کردن محوطه کارگاهی مانع ورود حراست شدند
برای چندمین بار ،کارگران شهرداری لوشان اعتراضشان را
نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق  ،وعده توخالی شهردار و
ندانم کاری های شورای شهر رسانه ای کردند .در هشت ماه
سپری شده از سال جدید ،فقط دو ماه حقوق فروردین و اردیبهشت
را گرفته اند؛ یعنی  5ماه مطالباتشان به تاخیر افتاده است.
کارگران ازتجمعات اعتراضیشان نسبت به عدم پرداخت چند ماه
حقوق و وعده های توخالی شهردار واعضای شورای شهر،مقابل
شهرداری وشورای این شهر خبردادند.
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191

9

 24آبان 1911

اهواز

کارخانه بوژنه

71

پس از تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه بوژنه نسبت به
اخراج ازکا ر  ،وعده ادامه کاراین واحد تولید کننده مواد بهداشتی
در اهواز و عدم انتقالش توسط گروه صنعتی گلرنگ به استانی
دیگر رسانه ای شد) 20 ( .

141

1

" " 25

شوشتر

کشت و صنعت کارون

811

پس از  6روز،صدها کارگر پیمانی کشت وصنعت کارون به
اعتصاب وتجمعاتشان شان دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت،
اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل وتبعیض در پرداخت
بدنبال وعده کارفرما،بطورموقت خاتمه دادند.

141

2

"""

خوزستان

مناطق عملیاتی ضنعت نفت

-

کارگران قرارداد موقت مناطق عملیاتی صنعت نفت استان
خوزستان اعتراضشان را نسبت به بروزنکردن پرداخت مطالبات
درسال جاری با گذشت  8ماه مبنی بر حق هزینه ایاب و ذهاب ،
علی الحساب کمک رفاهی و بند ده ترمیم تخصصی کارگران
قراردادی مدت موقت نفت توسط وزارت نفت ،رسانه ای کردند.

142

1و2

"""

اسالمشهر-
چهاردانگه

کارخانه کیان تایر

1111

علیرغم وعده و وعیدها،امنیت شغلی ومعیشتی صدها کارگر
کارخانه کیان تایر در پی اعالم ورشکستگی از سوی سهامدار
اصلی شرکت،کماکان در هاله از ابهام قراردارد .افزایش
مشکالت تولید در این کارخانه که از سوی سهامدار اصلی
کارخانه به وقوع پیوسته ،تهدیدی برای امنیت شغلی بیش از
هزار کارگر شده است.

149

5

"""

مریوان

کار ساختمانی

1

یک کارگر حین کاردر یک ساختمان در دست احداث در محله
بهاران شهرستان مریوان دراستان براثر سقوط از ارتفاع جانش
را ازدست داد.

144

9و2

" " 26

منجیل

کارخانه آب معدنی داماش

12

کارگران اخراجی کارخانه آب معدنی داماش در ادامه کنش
هایش ان برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی شکایتشان
را در اداره کار شهرستان رودبارواقع در شهر منجیل استان
گیالن به ثبت رساندند) 22 ( .
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9

 26آبان 1911

چهارمحال و
بختیاری

کارخانه برفاب

1111

مسئوالن طراز اول کشور و استان چهارمحال و بختیاری بجای
پاسخگویی به مطالبات حدود  0111کارگر اخراجی کارخانه
برفاب مبنی بر پایان دادن به بالتکلیفی وشغلی آنها ،بازی
پینگ پنگ راه انداخته اند.

146

2

"""

آبژدان  1اندیکا

شهرداری

51

علیرغم وعده و وعیدها 21ماه حقوق  51کارگر شهرداری شهر
آبژدان درشهرستان اندیکا استان خوزستان پرداخت نشده است.

147

1

" " 27

شوشتر

کشت و صنعت کارون

111

جمعی دیگر از کارگران کشت و صنعت کارون(میرآب) برای به
نمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت دست به
تجمع مقابل درب ورودی شرکت واقع در شوشتر -کیلومتر 07
جاده دزفول زدند.

148

1و2

"""

اهواز

آب و فاضالب روستایی
خوزستان

-

کارگران آب و فاضالب روستایی خوزستان درادامه اعتراضات
دامنه دارشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت وعدم پرداخت ماه ها
حقوق،دست به تجمع مقابل ساختمان شرکت در اهواز زدند.

141

2

"""

اهواز

نیروگاه رامین

-

کارگران نیروگاه رامین برای اعتراض به عدم پرداخت بموقع
حقوق دست از کار کشیدند و دراین نیروگاه اجتماع کردند.

151

4

"""

اهواز

آموزش دهندگان نهضت سواد
آموزی خوزستان

-

جمعی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی خوزستان برای
انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل
وضعیت مقابل استانداری تجمع کردند.

151

1و2و9

"""

اهواز

کارخانه مواد بهداشتی بوژنه

-

سهامداران گروه صنعتی گلرنگ برای حل اختالفاتشان با وزارت
صنعت وبانک مهر ،کارگران کارخانه تولید مواد بهداشتی بوژنه
اهواز و خانواده هایشان را به گروگان گرفته اند) 23 ( .

152

1

"""

اسالم آباد غرب

کارخانه قند

85

 85کارگر این کارخانه اعتراضشان را نسبت به عدم تبدیل
وضعیت و پرداخت حداقل حقوق به ازای  02ساعت کار روزانه
بجای  8ساعت،رسانه ای کردند.در این کارخانه نیروها با چند
وضعیت شغلی کار میکنند که شامل رسمی ،پیمانی ،فصلی و
شرکتی هستند.
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

159

9

 27آبان 1911

قزوین

راهداری و حمل و نقل
جاده ای

48

یکی از کارگران اخراجی راهداری و حملونقل جادهای قزوین
از پرداخت حقوق معوقه خود وهمکارانش( 48نفر)خبرداد
وافزود :موضوع برگشت به کار کارکنان عوارضی درگیر
پیچ و خم اداری شده است.

154

2

" " 28

سوسنگرد

شهرداری

421

01روز است که کارگران برای انعکاس هرچه بیشتر صدای
اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وبازی کردن با
جانشان با اجرانشدن پروتکل های بهداشتی و نبود امکانات
بهداشتی در اعتصاب بسرمی برند و تجمعاتی را مقابل ساختمان
شهرداری این شهردراستان خوزستان برپامی کنند) 24 ( .

155

1

"""

شوشتر

کشت و صنعت کارون

811

برای دومین روز متوالی،جمعی دیگر از کارگران کشت و
صنعت کارون (میرآب) برای انعکاس هرچه بیشتر صدای
اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل درب ورودی
شرکت اجتماع کردند .قرار شده بود امروز با مدیرعامل شرکت
نشستی باشد اما متاسفانه توجهی به خواسته های کارگران
نکردند .طرح پیشنهادی شرکت تقسیم زمان بیکاری به  2گروه
 45روز بوده اما این طرح از طرف کارگران پذیرفته نشد.

156

1

"""

ایذه

مربیان پیش دبستانی

-

مربیان پیشدبستانی ایذه درادامه سریال اعتراضاتشان نسبت به
عدم تبدیل وضعیت،دست به تجمع مقابل آموزش و پرورش و
فرمانداری این شهرستان دراستان خوزستان زدند.

157

2

"""

خرم آباد

فضای سبز مناطق 2و 3

111

جمعی از کارگران فضای سبز منطقه  2و یکی از نواحی
شهرداری منطقه 3شهرداری خرم آباد برای اعتراض به عدم
پرداخت  4ماه حقوق دست ازکارکشیده و تجمع کردند.

158

2و9

"""

رودبار

آب معدنی داماش

12

کارگران اخراجی وشاغل درادامه کنش های دامنه دارشان برای
پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی سفربه پایتخت وتجمع
مقابل بانک ملی را دردستور کارگذاشتند.جلسه روز سهشنبه
( 27آبان ماه) بانک ملی برای رفع مشکالت آب معدنی داماش
بدون هیچ نتیجهی مشخصی پایان یافت.
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شماره ردیف

شماره موضوعی

تاریخ

شهر یا استان

نام واحد

تعداد کارگران

شرح و مالحظات

151

1

 28آبان 1911

تهران

کارگران بازنشسته

-

شماری از کارگران بازنشسته برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان
نسبت به سطح نازل مستمری و همسان سازی سر و دم
بریده اش ،رایگان نبودن خدمات درمانی ،اجرا نشدن اساسنامه
صندوق های تامین اجتماعی وعدم پاسخگویی مسئوالن سازمان
تامین اجتماعی دست به تجمع مقابل مجلس زدند) 25 ( .

161

1

" " 21

گچساران

شرکت پتروشیمی

-

بازی مدیران شرکت پتروشیمی گچساران با جان کارگران
وخانوا ده هایشان باعدم رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با
بیماری کووید .09فیلم منتشره در رسانه ها بتاریخ  27آبان،
جمعیت کارگران شرکت پتروشیمی گچساران واقع در شهرک
صنعتی چهاربیشه را به تصویر می کشد که کوچکترین
پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکرده و جملگی برای حضور و
غیاب روزانه بصورت هر روزه دو بار مجبور به استفاده از
سیستمی می شوند که عینا و عمال باید آن را لمس و از همه بدتر
در اتاقکی  9متری با ازدحام جمعیت به دهها نفر می رسد.

161

5

"""

خارک

مجتمع پتروشیمی

5

یک کارگر در در حادثه انفجار وآتش سوزی مجتمع پتروشیمی
خارک جانش را ازدست داد و 4کارگر دیگر مصدوم شدند که
حال یکی از مصدومین وخیم گزارش شده است.

162

5

"""

سراب

جوشکاری

1

یک کارگر  25ساله حین کار جوشکاری در ساختمانی واقع
درشهر سراب براثر سقوط از ارتفاع جان باخت.

169

9

" " 91

کرد آباد  -تفت

معدن سنگ تراورتن

51

بدنبال تجمعات اعتراضی اهالی کردباد از توابع شهرستان تفت
در استان یزد نسبت به عوارض زیست محیطی  ،معدن سنگ
تراورتن تعطیل و 51کارگرش بیکار شدند) 26 ( .

164

1

"""

بندر عباس

صیادان

-

جمعی ازصیادان استان های بوشهر ،خوزستان ،سیستان و
بلوچستان وهرمزگان در اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی معیشتی
بدنبال لغو صید ترال دست به تجمع مقابل استانداری دربندرعباس
زدند .هزاران شغل در معرض نابودی است و کسی که این طرح
را بیان کرده به هیچ عنوان فکری به حال ما نکرده است.
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شماره موضوعی
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شهر یا استان
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تعداد کارگران

شرح و مالحظات

165

5

 91آبان 1911

خارک

مجتمع پتروشیمی

1

یک کارگر مصدوم حادثه انفجار وآتش سوزی مجتمع پتروشیمی
بدلیل سوختگی صد درصدی دربیمارستان جانش را از دست داد
وتعداد کارگران جان باخته این حادثه به  2نفر رسید.

166

5

"""

اردستان

مجتمع کاوه فوالد

2

ظهر جمعه  31آبان ،یک کارگر  31ساله اهل اردستان بنام
مؤذنی درحادثه انفجار مجتمع کاوه فوالد آریا واقع دراستان
اصفهان ،شهرك صنعتی اردستان در دم جان باخت و یک
کارگر 54ساله از اهالی شهر بادرود بنام رزاقی دچار قطع عضو
و سوختگی  71درصدی شد .قابل یادآوری است که ،روز یکشنبه
5آبان ماه  ،0398یک کارگر مجرب کارخانه فوالد آریا واقع در
شهرک صنعتی اردستان حین آموزش دادن به کارگران دیگر این
واحد تولیدی ،الی دستگاه پرس گیر افتاد و بدلیل خونریزی
داخلی جانش را ازدست داد.

یادداشت ها:
(  - ) 1اعتصاب وتجمع کارگران شرکتی مخابرات فارس دراعتراض به سطح نازل حقوق وپرداخت نشدن بموقعش وعدم تبدیل وضعیت وپایمالی حقوقشان توسط شرکت های پیمانکاری مقابل
ساختمان ستاد مخابرات
روز چهارشنبه  31مهر ،کارگران شرکتی مخابرات استان فارس برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به سط ح نازل حقوق وپرداخت نشدن بموقعش وعدم تبدیل وضعیت وپایمالی حقوقشان توسط
شرکت های پیمانکاری دست از کارکشیدند و مقابل ساختمان ستاد مخابرات درکالنشهر شیراز اجتماع کردند.
تجمع کنندگان به خبرنگار یک رسانه گفتند :تبعیض سیستماتیک و قراردادهای حجمی بایستی پایان یابد و همه شرکتی های مخابرات باید به استخدام رسمی مخابرات درآیند .تنها به این ترتیب است که
تبعیض میان کارکنان برچیده میشود.
آنها افزودند:در حالیکه رسمیها سه برابر ما شرکتیها حقوق می گیرند ،ما نه امنیت شغلی داریم و نه امید به آینده .کارکنان شرکتی همگی تخصص ،مهارت و تحصیالت دارند و باید در بدنه مخابرات
جذب شوند.
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کارگران معترض ادامه دادند :قراردادهای حجمی با شرکت ها که هیچ نظارتی بر عملکرد آنها در قبال نیروی کار نیست ،بیش از گذشته حقوق شغلی پرسنل مخابرات را به مخاطره میاندازد .به گفته
آنها «حجمی نمودن قراردادهای نیروی انسانی» ظلم مضاعف در حق کارکنان مخابرات است.
تجمع کنندگان همچنین بیانیه ای صادر کردند که بخشی از آن بقرارزیراست:مدیران ارشد مخابرات که می بایست در قبال سرنوشت همکاران بخش خصوصی در جهت ایجاد رفاه و امنیت شغلی و تامین
خواستههای بحق آنان اهتمام ورز ند ،اکنون یک بار دیگر پا را فراتر گذاشته ،جداسازی این پرسنل از یکدیگر را با حجمی نمودن قراردادها و قرارداد با پیمانکاران محلی ،در دستور کار قرار داده اند.
این اقدامات با توجه به مشکالت پیش روی شرکتهای حجمی که از آن جمله کسر حداقل  511هزار تومان از حقوق ناچیز فعلی ،دیرکرد پرداخت حقوق و دستمزد بعضا تا  6ماه ،کم نمودن پرسنل در
حال کار و نهایتا بازگشت به وضع اسفبار سال پیش می باشد ،از هم پاشیده شدن بنیان خانواده پرسنل بخش خصوصی را مورد هدف قرار داده است.

(  - ) 2تجمع اعتراضی کارگران سایت پسماند صفیره نسبت به ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز بدنبال آتش سوزی کانکس استراحت کارگران
روز دوشنبه  28مهر بدنبال آتش سوزی کانکس استراحت کارگران سایت پسماند صفیره 92،کارگراین سایت برای بنمایش گذاشتن چندین وچند باره شان نسبت به ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست
به تجمع مقابل ساختمان مرکزی شهرداری کالنشهر اهواززدند.
روز پنج شنبه اول آبان یکی ازاین کارگران زن معترض به خبرنگار رسانه ای گفت :هفت ماه است خانه نشین شده ایم و حقوق و بیمه به ما تعلق نگرفته است و تنها بیمه خرداد امسال را برای ما
پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت هر ماه  01روز سرکار می رفتیم و دوباره مرخصی اجباری و بدون حقوق به ما میدادند،اضافه کرد :جایی که به تازگی آتش گرفت محل دفن زباله ها نیست بلکه محل
استراحت کارگران این سایت و غرفه  ،کمدها و وسایل آنان است .
وی گفت :برای این که حق و حقوق ما را نپردازند سایت را راهاندازی نمیکنند و تنها هر روز وعده میدهند که به زودی به کار بر میگردید.
این کارگر اضافه کرد :در آخرین وعده به ما گفتند که دوشنبه  28مهر به کار بر می گردید و همان روز آتش سوزی رخ داد و وسایل ما در غرفهها سوخت که این آتش سوزی به نظر عمدی بوده است.
وی گفت :پس از خبردار شدن کارگران از این آتش سوزی 92 ،نفر از کارگران در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع کردیم و نمایندگان شورای اسالمی شهر اهواز قول مساعد برای
بازگشت به کار به ما دادند البته بیشتر صحبتهای آنها بر ای تغییر پیمانکار بود اما ما خواستار پرداخت حقوق و بیمه خود هستیم زیرا هر پیمانکاری سرکار آید همین مشکل را داریم .باید برای حقوق و
بیمه کارگران سایت چاره ای اندیشیده شود.

(  - ) 9کنش های دامنه دار 9۰۰۰کارگراخراجی کارخانه برفاب در اعتراض به ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی علیرغم وعده و وعیدها دستگاه قضایی و مسئوالن طراز اول استان چهارمحال و
بختیاری
کنش های  0111کارگراخراجی کارخانه برفاب در اعتراض به ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی علیرغم وعده و وعیدها دستگاه قضایی و مسئوالن طراز اول استان چهارمحال و بختیاری کماکان
جریان دارد.
علیرغم وعده و وعیدها دستگاه قضایی و مسئوالن طراز اول استان چهارمحال و بختیاری بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  0111کارگر کارخانه برفاب کماکان ادامه دارد.
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روز پنج شنبه اول آبان،یک کارگر اخراجی کارخانه برفاب به خبرنگار رسانه ای گفت :از سفر اقای رئیسی تا کنون هیچ جلسهای به طور رسمی با ما برگزار نشد و هیچ یک از مسئوالن مربوطه
حاضر به تشکیل جلسه و دعوت از کارگران برای حل مشکالتشان نشدند ،ما و چند تن دیگر خودمان دوباره برای پیگیری وقت مالقات میگیریم.
او از سه خواسته کارگران سخن به میان آورد واضافه کرد :کارگران به دنبال سه خواسته هستند؛ یکی سختی کار که مدارک آن موجود میباشد ،دوم مابه التفاوت طرح طبقه بندی که از سال  76در
کشور اجرا شد اما در استان چهارمحال و بختیاری اجرا نشد و خواسته اخر اعمال ماده  21قانون کار است.
این کارگر اخراجی به قدری با پرونده درگیر بوده که حاال ماده و تبصرهها را خوب توضیح میداد ،اودرباره مابه التفاوت طرح طبقهبندی و ماده  21قانون کار ،گفت :طرح طبقهبندی ،طرحی است که
از همسانی تقریبی حقوق کارگران در هر زمینهایی در سراسر کشور سخن میگوید که این طرح مصوب سال  76است اما این طرح در این کارخانه اجرا نشد و به دلیل عدم اجرای این طرح در حقمان
اجحاف شده و حداقل بیمه بیکاری را دریافت میکنیم.
وی ادامه داد :ماده  21قانون کار می گوید اگر کارگری بدون دلیل و عذر موجه اخراج شود ،سنوات آن کارگر براساس  45روز است ،ما هیچکدام از کارگرانمان با دلیل موجهی اخراج نشدند،فقط
جریان برچسب اعتیاد به کارگران است که آن هم اگر واقعیت داشت ،کارخانه موظف بود یک ماه حقوق کارگر را بدهد و تحت درمان باشد و اگر اصالح نشد با تشخیص کمیته انضباطی اخراج شود که
این مصداق بارز تعدیل نیرو بدون عذر موجه است.
او حاال از غصه کارگری می گوید که از کار بیکار شده و همسرش در کما به سر می برد یا از آن یکی که دخترش دم بخت است و عرق شرم ناتوانی در تهیه جهیزیه بر جبین دارد و یا کارگر دیگری که
دستش آسیب دیده و جایی برای ادامه کار ندارد و هزاران درد و رنجی که اگر از این کارگربشنویم ،بار غصه بر سینهمان سنگینی می کند و با این اوضاع اقتصادی شاید بتوانیم کمی دردهای این
کارگران را درک کنیم.
این کارگراخراجی معترض از کم محلیها دل پری دارد و بیان میکند :چند روز پیش من و یکی از کارگران به تصمیم خود به مالقات معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار رفتیم ،در آنجا تازه ما
بدهکار شدیم و این اقا به ما گفتند :مشکل شما را اداره کار باید حل کند و اگر حل نمیکند دیگر اینجا مراجعه نکنید.او گالیه داشت که چرا این ماجرا را رسانهای کردید!
این کارگر اخراجی با هزارجور تقال مدارک را پیدا کرده بود و سخنش این بود که با نامه نگاری بین دو اداره مدارک به راحتی به دست میآید اما ما با هزار زحمت مدارک را پیدا کردیم 4 ،ماه پیش
تمامی مدارک را در اختیار اداره کار گذاشتیم اما گویا نیم نگاهی هم حتی به این مدارک نداشتند.
وی دررابطه با تعهد اجباری آسیب دیدگان جسمی توسط کارخانه و فوت شدگان گفت :کسانی که از نظر جسمی آسیب دیدند ،شرکت از آنها تعهد اجباری گرفت و وعده ادامه کار در کارخانه را داد اما
پس از گذشت یک ماه این کارگران را اخراج کرد.
وی در پایان تصریح کرد :کسی تا کنون پاسخ درستی به ما نداده و به دنبال حل مشکل  0111کار گر اخراجی نیستند ،امروز با مشکالت معیشتی دست و پنجه نرم میکنیم و فقط هدف از پیگیری این
مسئله ،اجرای قانون و احقاق حقوق خود هستیم.

(  - ) 4منوچهر سراج دستگیر و به زندان اوین منتقل شد
با گشوده شدن پرونده جدید برای منوچهر سراج عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ،ایشان دستگیر و به اوین انتقال داده شد .این سومین بار است که منوچهر سراج به دلیل فعالیت صنفی به
زندان می افتد .پیشتر نیز برای پرونده قبلی ششماه حکم صادر شده بود که به دلیل شیوع بیماری کرونا این حکم عقب افتاده بود.
کار صنفی حق ماست!
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با گشوده شدن پ رونده جدید برای منوچهر سراج عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ،ایشان دستگیر و به اوین انتقال داده شد .این سومین بار است که منوچهر سراج به دلیل فعالیت صنفی به
زندان می افتد .پیشتر نیز برای پرونده قبلی ششماه حکم صادر شده بود که به دلیل شیوع بیماری کرونا این حکم عقب افتاده بود.
منوچهر سراج از کوشندگانی است که در شهر فیروزکوه بسیار شناخته شده و محبوبیت زیادی مابین زحمتکشان این خطه دارد .مردم فیروزکوه او را چنین شخصیتی میشناسند :تالش برای تهیه داروی
خانواده زحمتکشی و یا شاغل کردن کارگری ،حل کردن اختالف مابی ن کارگر و کارفرما ،کمک به کارگران برای شکایت از کارفرماهای قلدر ،اعتراض برای تخریب محیط زیست ،خواهش از پزشکی
برای درمان رایگان زحمتکشان......
منوچهر سراج ،اسماعیل عبدی ،جعفرعظیم زاده و دیگر فعالین صنفی مانند دربند ماندگان کانون نویسندگان و تحلیل گر اقتصادی خسرو صادقی بروجنی منافع چه کسانی را به خطر انداخته اند که
مستوجب این چنین اسیر شدنی هستند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به این باور است که با دربند شدن این انسان های شریف و وکالیی چون نسرین ستوده فقط این حقیقت است که در زندانها قربانی می شود .ما خواهان آزادی همه
زندانیان صنفی و مدنی هستیم.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
اول آبان 0399

(  - ) 5اعتصاب کارگران پایپینگ و جوشکاری نفت در شرکتهای پتروپاالیش فازهای  99و  94و بندر صادراتی تمبک در اعتراض به سطح نازل حقوق،توخالی در آمدن وعده ها وعدم رعایت
پروتکل های بهداشتی درچارچوب مقابله با بیماری کووید  91یک هفته را پشت سرگذاشت
بیش از یک هفته است که کارگران پایپینگ و جوشکاری نفت در شرکتهای پتروپاالیش فازهای 03و  04و بندر صادراتی تمبک و بندر صادراتی تمبک دست به اعتصاب زده و محل کارشان را ترک
کرده اند .اع تراض این کارگران به سطح پایین دستمزدها ،عملی نشدن وعده های داده شده و عدم اجرای پروتکل های سازمان بهداشت جهانی کار در مقابله به بیماری خطرناک کرونا است.
پیام یک نفتگر:اعتصاب ما نفتگران در شرکتهای پتروپاالیش فازهای  03و 04
ما کارگران نفت پیگیر مطالباتمان هستیم .به خلف وعده ها اعتراض اعتراض داریم .
از جمله بیش از یک هفته است که کارگران پایپینگ و جوشکاری نفت در شرکتهای پتروپاالیش فازهای  03و  04و بندر صادراتی تمبک دست به اعتصاب زده و محل کارشان را ترک کرده اند.
اعتراض این کارگران به سطح پایین دستمزدها ،عملی ن شدن وعده های داده شده و عدم اجرای پروتکل های سازمان بهداشت جهانی کار در مقابله به بیماری خطرناک کرونا است .
در برابر این حرکت پیمانکاران دوباره سراسیمه از ترس گسترش اعتراض به وعده و وعید جلو آمده و کارگران را به خاتمه اعتصاب فراخوانده اند .
اما ما کارگران دیگر به این وعده ها اعتمادی نداریم و اعتصاب ادامه دارد .بدین ترتیب ما نفتگران با اعتراضاتمان در عسلویه ،در پارس جنوبی و پتروپاالیش کنگان ،در پتروشیمی های رازی و
دهلران ،در پاالیشگاه پارسیان المرد و  ...دور جدیدی از اعتراضاتمان را آغاز کرده و شمارمان هزاران نفر میشود.
ما صدای اعتراض هزاران هزار کارگر نفت هستیم که در اعتراض میجوشد و از همه گروههای مدیای اجتماعی میخواهیم که با اطالع رسانی های خود صدای ما را وسیعا انعکاس دهند .
از همکارانمان در دیگر مراکز نفت میخواهیم که صدای اعتراض خود را وسیعا رسانه ای کنند .
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پیمانکاران در همدستی با حراست طی سالهای سال در مراکز نفتی فضای امنیتی شدیدی ایجاد کرده و تالش میکند جلوی انعکاس اخبار هر اعتراضی را بگیرند .
ما با اعتصاباتمان و با اعتراضاتمان حصارهایی که برای مان گذاشته شده است را شکسته ایم .
با پخش وسیع اخبار نف ت ما را در رساندن صدای اعتراضمان به جامعه و به همکارانمان یاری دهید.

(  - ) 6فراخوان جمعی از کارگران ایران خودرو دیزل برای اعتراض به پایمالی حقوقشان
روز شنبه  3آبان ،جمعی از کارگران ایران خودرو دیزل واقع در ابتداي چهار دانگه ،جاده تهران – ساوه با انتشار نامه ای سرگشاده همکارانشان را به اعتراض به پایمالی حقوق شان فراخواندند.
متن این نامه سرگشاده تحت عنوان« همکاران ایران خودرو دیزل بیایید نسبت به حقوق پایمال شده مان اعتراض کنیم »بنقل از کانال رسمی کارگران سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بقرارزیر است:
-0کم کردن سنوات بازنشستگی از  ۵۵روز به  31روز و یک جا پرداخت نشدن آن با اینکه این حق سالهای زحمت ماست و در این وضعیت گرانی مثل همکاران قبلی که بازنشسته شدند نمی توانیم کار
خاصی انجام بدهیم و کم کردن آن به 31روز و یا پرداخت آن طی یک سال به دور از انصاف و ظلم است .مت اسفانه این کار در کارگزینی در حال انجام است .چرا سنوات ایران خودرویی ها ۵1روزه
است؟
 -2پرداخت نکردن به روز حواله ها و از همه مهمتر مطابقت ندادن آن با حواله ایران خودرو که بجای  2میلیون ما 021میلیون تومان منفعت و سود می کنند.
-3ندادن معوقه مزد رتبه که باید هر ۵سال یک بار پرداخت بشود .مدیریت حدود  7ماهه آن را پرداخت نکرده در حالی که حق قانونی ماست و باید پرداخت کنند.
-۵پرداختی های شب عید ما از جمله :پاداش رکورد و پول کفش و روز زن و مرد را کنسل کرد و مزایای ایران خودرو را نمی دهد که طبق نامه شماره 81۵۵۵77مورخ  8مهر  0381ایران خودرو
بخاطر انتقال اجباری پرسنل آن زمان ،مکلف به پرداخت مزایای ایران خودروست.
 -۵بموقع پرداخت نکردن آکورد و بن کارت که همیشه اواخر ماه انجام می شود
 -۶پیگیری نکردن بازنشستگی پرسنل واجد شرایط و حل نکردن مشکالت پیمانکاری و آرای تناقض کارگران و شفاف نکردن سابقه و عنوان شغلی همکاران ” اصرار منابع انسانی به استفاده از نفراتی
که در حوزه های مربوط به بازنشستگی و کارگزینی و طب کار و امور بیمه و… اشباع شدند و ریشه کردند وسالها سوابق و عناوین شغلی ما را خراب کردند و با اشتباهات خودشان افراد را بعد
از21سا ل زحمت به دردسر انداختند و گاهی بداخالقی و تندی هم می کنند و برای خودشان تا توانسته اند گروه گرفتند .مثل رییس کارگزینی که سابقه کار کمی دارند ولی یک شبه ره صد ساله رفته و
همه پله ها را باال پریدن و گروه  0۶هستند و االن برای حفظ میزشان بر علیه کارگر و کارشناس و… خط و خطوط داده و جلوی همه چیز را گرفتن و متاسفانه تصمیمی به عوض کردن این افراد و یا
جابجایی شان نمی کنند ،چون آدمها و گماشته های خودشان هستند”.
 -7تمدید نکردن قرارداد برخی از پرسنل قراردادی و وارد نمودن استرس به آنها جهت عدم امنیت شغلی و رسمی نکردن شان حتی با 07سال قرارداد
 -8قطع نمودن کلیه وامهای رفاهی شرکت که حدود ۵ماه بود ایشان جلوی همه وامها را گرفته و فقط ظاهرسازی و وعده وعید میداند و آخرش هم با بانک رسالت جوری این همه وام را قرارداد بستند که
در واقع به هیچ احدی در حال حاضر وام تعلق نگیرد.
-9حذف سفر زیارتی مشهد مقدس و نداشتن برنامه مثل سالهای گذشته و استفاده نکردن کارگران از امکانات رفاهی شرکت اعم از :تربیت بدنی و ….عمومی نبودن امکانات و کیفیت نامطلوب غذای
شرکت و فرسوده بودن سرویسهای ترابری و کم کردن مسیرها
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-01پرداخت نکردن چند ماهه و به تعویق انداختن هزینه های بیمه تکمیلی و دندان پزشکی و… .پایین بودن سقف تعهدات پزشکی و نبستن قرارداد با بیمه ای با کیفیت تر .دریافت هزینه بیمارستان از
پرسنل حادثه دیده حین کار و سلیقه ای برخورد کردن در استفاده از مرخصی مددکاری کارکنان.
-00تعلق نگرفتن سهام سلیم و سهام ترجی حی به همه همکاران و اهمال کاری کارگزینی همانند خیلی از کارهای دیگرشان و پاسخگو نبودن آنها.
 -02کم کردن نیم درصد از اضافه حقوقی نیروهای پشتیبانی در حالی که سالهای قبل مثل ایران خودرو می گرفتند.
-03استفاده از افراد بی لیاقت و ناتوان در پستهای سازمانی و ادامه دادن به پارتی بازی و باند بازیهای خودشان و اهمیت ندادن به شایسته ساالری و تجربه افراد و بها دادن به نفرات خودشان ولو ضد
کارگر باشند و ناحقی کنند.
-0۵استفاده شخصی مدیران از خودروهای شرکت و استفاده از بنزین و ….که بیت المال و حق الناس است که این استفاده های شخصی از بیت المال با رفتارهای ظاهری مدیرعامل که خود را فردی
باخدا می داند و مدعی حالل و حرام است ،مطابقت ندارد!!!!
 -0۵از بین بردن مرخصی استحقاقی کارکنان که عرف بود و در ایران خودرو هنوز هم می توانند مانده مرخصی خود را بفروشند ولی اینجا!!!….
-0۶حذف کردن فیش حقوقی نیمی از کارکنان شرکت که در واقع برنامه و هدف دارند بقیه کارکنان را نیز همین کار را انجام دهند.
 -07حذف کردن مرخصی امتحانات و اعمال نکردن مدرک تحصیلی و ندادن حتا هزینه آن .متوقف کردن ارتقا کارشناسی و… که همه این موارد همچون کم کردن سنوات پیشنهادهای رییس کارگزینی
برای خودشیرینی و محکم کردن جای پای خودش است که متاسفانه با دورویی و نیرنگ و نشان دادن چهره مظلومانه به کارکنان ،اهدافش را جلو میبرد.
کارکنان ستمدیده دیزل ،لطفا با هم متحد باشیم و با انسجام و اتحاد حقمان را بگیریم .

(  - ) 7گرگان:تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
روز دوشنبه  5آبان ،جمعی از مربیان پیش دبستانی(بعد از سال  )92گلستان همزمان با همکارانشان در چند مرکز استان برای انعکاس صدای اعتراضشان مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان
درشهرستان گرگان تجمع کردند.
براساس گزارش رسانه ای ش د،این مربیان که از شهرستان های کالله ،گنبد،علی آباد کتول ،مینودشت و آق قال،رنج مسافت و دلهره سرایت بیماری کرونا را به جان خریده و با حضور در مرکز استان
گلستان خواسته های خود را برای مسوالن بازگو کرده اند و خواستار رسیدگی آنها شده اند.
یکی ازحاضرین دراین تجمع به خبرنگاریک رسانه محلی گفت::ما اغلب مربیان سال  92به بعد هستیم که آقای وزیر آب پاکی را روی دستمان ریختند که قید استخدام را بزنند.
وی ادامه داد :امروز این مربیان به اینجا آمدیم که حرفمان را به وزیر برسانیم چرا که از همان ابتدا در سال  92باید به ما اع الم می کردند و همه با امید استخدام درمدارس با حقوق کم و بیمه چند روزه
فعالیت می کردیم.
این مربی پیش دبستان افزود :ما مانند سایر مربیان پیش دبستانی هستیم که در مدارس دولتی خدمت می کردیم ،تمام شرایطشمان با قبلی ها از جمله بیمه و داشتن موسس و..یکسان است اما نمی دانیم چرا
ما نباید استخدام شویم در صورتی همواره آموزش و پرورش با کمبود معلم مواجه است و از ما و امثال ما برای کمبودها استفاده می کنند.
وی تاکید کرد :ما خواستار تعیین قانونی برای جذب مان هستیم چرا که آموزش و پرورش استان می گوید تا قانون عوض نشود نمی شود امید به استخدام داشت.
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این مربی گلستانی اضافه کرد :تنها در شهرستان علی آباد  81تا  011نفر مربی پیش دبستان با این شرایط داریم.
یکی از مربیان پیش دبستانی اوضاع شهرستان علی آباد کتول را بغرنج تر عنوان کرد و یادآورشد :درعلی آباد کتول حتی موسسی نداریم که در زیر مجموعه آن قرار گرفته و در ردیف معلمان با قانون
آموزش و پرورش قرار بگیریم.

(  - ) 8ادامه اعتراضات کارگران بازنشسته صنعت نفت نسبت به سطح نازل حقوق ،عدم همسان سازی حقوق با شاغالن،پرداخت نشدن مطالبات وعملکرد صندوق بازنشستگی باتجمع مقابل وزارت
نفت زیر سایه سکوت خبری مطلق
روز دوشنبه  5آبان زیر سایه سکوت خبری مطلق ،جمعی از کارگران بازنشسته صنعت نفت درادامه اعتراضاتشان نسبت به سطح نازل حقوق ،عدم همسان سازی حقوق با شاغالن،پرداخت نشدن
مطالبات وعملکرد صندوق بازنشستگی دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت نفت درپایتخت زدند.
قابل یاد آوری است که ،روز دوشنبه  5آبان برای چهارمین بار درسال جاری ،ایثارگران ازکارافتاده شاغل در وزارت نفت هم برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به پایمالی حقوقشان دست به تجمع
مقابل وزارت نفت زده بودند+.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  7آبان،بازنشستگان صنعت نفت خواهان ابطال اساس نامه صندوق بازنشستگی نفت بوده و به اجرای این اساسنامه ،عدم پرداخت معوقات ،خصوصیسازی خدمات
رفاهی این صندوق و عدم مشارکت صاحبان اصلی صندوق در امور مدیریتی و اداره صندوق بازنشستگی اعتراض دارند و«ابطال اساسنامه غیرقانونی این صندوق»« ،کوتاه کردن دست جناحهای
سیاسی و هیات وزیران از صندوق بازنشستگی»« ،واگذاری امور صندوق بازنشستگی به اعضای آن» از جمله مطالباتی است که در این تجمع از سوی بازنشستگان مطرح شد.
یکی ازکارگران بازنشسته نفت حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت:اساسنامه  71ساله وزارت نفت به قصد دستاندازی به منابع صاحبان اصلی صندوق بازنشستگی نفت تغییر کرده است .دو
وزیر کار و اقتصاد در هیات مدیره این صندوق کرسی گرفتهاند و در واقع دولت سهم خود را از لحاظ مدیریتی سنگین تر کرده است و در مقابل صاحبان اصلی این صندوق که بازنشستگان هستند هیچ
سهم و مشارکتی در تصمیمگیریها و تنظیم اساسنامه ندارند .در واقع بر این اساس هیات امنای صندوق بازنشستگی از طریق هیات دولت انتخاب میِشود.
وی افزود :اضافات شایستگی  5ماه اول سال به بازنشستگان نفت پرداخت نشده و همین معوقات در کنار دیگر مشکالت به اعتراض بازنشستگان و برگزاری تجمعهای اعتراضی منجر شده است.
مجموع این مبلغ برای  5ماه حدود  8میلیون تومان میشود .از سوی دیگر روند خصوصی سازی در صنعت نفت تشدید شده و از همین خالل دایره خدمات رفاهی به بازنشستگان و کارمندان نفت تنگتر
و محدودتر میشود و فروشگاهه ا ،اداره درمان پزشکی ،سازمان هواپیمایی نفت را خصوصی کردهاند.
دیگر کارگر بازنشسته صنعت نفت گفت :وزیر نفت آن دسته مصوباتی که مدیران را منتفع می کند اجرا کرده و آن بخشی که مربوط به کارمندان پایین دستی است ،مانند مصوبات مربوط به کار در مناطق
سخت مانند دریا را به اجرا درنمیآید.
وی افزود :حدود  011هزار بازنشسته نفتی هیچ نمایندهای در هیات رییسه ندارند .آقای وزیر مدیران خود را بهعنوان نماینده بازنشسته می گذارد در حالی که این مدیران جامعه بازنشسته نفت را
نمایندگی نمیکنند .به جای اینکه وزیر خودش یا نمایندگانش با معترضان نفتی صحبت کند ،حراست وزارت نفت با ما صحبت میکند .در هیچ کشوری یک نفر  31سال وزیر نیست و هیچ تعاملی با
کارمندان وزارت نداشته باشد.
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او ادامه داد :درمان دارو ،معوقات ،سرانه ورزش ،غذا فروشگاه همه این ها نادیده گرفته شد و هیچ کدام مصوبات مربوط به اینها اجرا نشد .فقط یک چهارم پول نسخههای پزشکی ما پرداخت میشود.
همه موسسات دولتی و غیردولتی همسان سازی حقوق را انجام داده ،اما وزارت نفت این کار را نکرده است.
این کارگر بازنشسته همچنین گفت:تجمع دیگرمقابل ساختمان وزارت نفت (روز دوشنبه  5آبان)خانوادههای جانبازان بودند که معوقاتی دارند .+خود مجلس و وزارت نفت مصوب کرده ،اما وزیر نفت
آنها را اجرا نمیکند.
اودرخاتمه گفت :وزیر نفت تنها وزیری است که نه مجلس حق سوال از آن را دارد و نه کارمندان و خانوادههای کارمندان و بازنشستگان .حراست با ما صحبت میکند .پلیس آقای زنگنه متاسفانه از
پلیس کشور قویتر شده است.

(  - ) 9ادامه اعتراضات کارگران شرکت آب وفاضالب اهواز نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل وزارت نیرو
روز شنبه  01آبان،جمعی ازکارگران پیمانی آب وفاضالب اهوازخودرا به تهران رساندند تا با تجمع مقابل ساختمان وزارت نیروصدای اعتراضشان را نسبت به عدم تبدیل وضعیت  0411کارگراین
شرکت از پیمانی به قرارداد مستقیم،هرچه بیشتر منعکس کنند.
یکی از کارگران حاضر درتجمع اعتراضی مقابل وزارت نیرو به خبرنگار رسانه ای گفت :تبدیل وضعیت استخدامی از کارگر پیمانکاری به قرارداد مستقیم مطالبهای است که سالهاست آن را دنبال
میکنیم .تا اینکه سال جاری عالرغم صدور بخشنامه از سوی سازمان مهندسی آبفای کشور مبنی بر تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری به قرارداد مستقیم  ،متاسفانه مدیریت آبفای اهواز این تکلیف
قانونی را اجرا نمیکند.
وی افزود :در آبفای اهواز حدود  0411نفر به واسطه چند شرکت پیمانکاری با سوابق کاری  05تا  21ساله مشغول کارند .حقوقی که آنها از شرکتهای واسطهای دریافت میکنند کفاف زندگیشان را
نمی دهد در عین حال با وجود تشابه نزدیکی که میان حرفه آن ها با برخی نیروهای قرارداد مستقیم و حتی رسمی وجود دارد ،دستمزدهایی که به آنها پرداخت میشود به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
بنابراین تصمیم به تبدیل وضعیت استخدامی خود گرفتند.
این کارگر پیمانکاری آبفای اهواز با بیان اینکه کارگران بارها مسئله تبدیل وضعیت استخدامی خود را از آبفای اهواز و آبفای خوزستان مطالبه کردهاند ،اضافه کرد :در اینباره عالوه بر آبفای اهواز با
آبفای خوزستان هم نامهنگاری هایی انجام دادیم که نتیجه آن وعده پیگیری بوده است .تا اینکه به صورت اتفاقی برخی همکاران که مطالباتمان را در آبفای تهران پیگیری میکردند متوجه صدور بخشنامه
تبدیل وضعیت شغلی کار گران پیمانکاری شدند که آبفای اهواز در ابتدا آن را انکار میکرد.
او ادامه داد:در حال حاضر حدود  4ماه از ابالغ این بخشنامه مهم و سرنوشتساز می گذرد اما اداره آبفای اهواز هیچ اقدامی برای اجرای آن نمیکند.
این کارگر در ارتباط با علت حضورشان در تهران گفت :در واکنش به بی توجهی مسئوالن استانی به مطالباتمان تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم و اعتراضمان را به گوش مسئوالن باال دستی برسانیم.
او که خواستار رسیدگی مسئوالن وزارت نیرو و آب و فاضالب کشور به مشکالتشان است،همچنین گفت :کارگران آبفای اهواز در طی یک الی دو سال گذشته برای تحقق خواستههایشان چندین بار
تجمع اعتراض بر پا کردهاند که در هر نوبت با بیتوجهی مسئوالن روبرو شدند.
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این کارگر با بیان اینکه بدون شک همه کارگران آبفای اهواز که از صبح امروز در تهران حضور دارند ،منتظر پاسخ موافق مسئوالن هستند،ادامه داد :کارگران آب و فاضالب اهواز پیش از سفر به
تهران پیگیری های زیادی ازسوی نهادهای مرتبط با مطالباتشان انجام دادهاند اما به دلیل بیتفاوتی مسئوالن استانی ناچار شدهاند اعتراض خود را به تهران انتقال دهند.
وی گفت :سالها به واسطه حضور پیمانکاریهای مختلف به کار تلمبهچی ،اپراتوری ایستگاههای آب و فاضالب و غیره… اشتغال داشتهایم اما کار با پیمانکاران خستهمان کرده و میخواهیم بخشنامه
تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری عملی شود.
این کارگر پیمانی آبفای اهواز در پایان گفت :بخشنامه تبدیل وضعیت قراردادهای کاری کارگران پیمانی به آینده شغلی ما سر و سامان میدهد و ما به هیج وجه از این مطالبهی خود کوتاه نخواهیم آمد.

(  - ) 9۰ادامه اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به پایمالی حقوقشان با افشای مدیران
بخشی از نامه افشاگری کارگران راه آهن ناحیه خراسان :
.....صحبت از رشوه و نون قرض دادن به فامیل و بستگان بود فقط توی منطقه لرستان این مشکل نیست .
منطقه خراسان هم از این مشکالت خیلی زیاده یکی از این مشکالت مدیر نگهداری جناب ثابتی هست که  09ساله مدیره  .هر ماهی  21میلیون دریافتیش هست به غیر از در آمد های جانبی مثل خودرو
در اختیارش و ........حتی نونش ر و از نیشابور می فرستند و افرادی بودن که قومش هست که جزء سانحه خیام نبود و پدرشون توی سانحه فوت نکرده این اقا رو استخدام کرد و پست عالی هم بهش
دادها.
ا ین اقای ثابتی به خاطر اینکه بازنشست نشه دنبال پول سازمان بازنشستگی پرسنل رسمی نیست چون خودش دو ساله اصافه خدمت داره بازم خدایا شکر که بازوش (رئیس پشتیبانی سابق) قطع شد.
شخصی به نام قاسم سعیدی که آدم فروش و معتاد هست را به عنوان رئیس موتوری اونجا گذاشته است که زیرآب کارگران را میزند.
ایشان جاسوس معینی هستند و صالحیت این شغل را نداشته و ندارند.
اگر بدن او را آب بکنید حداقل  2کیلوگرم مورفین از آن استخراج میکنید ...برای ثابتی هم مواد می آورند.

(  - ) 99هفت تپه شاهد همبستگی کارگران ومقاومتشان دربرابر نیروهای انتظامی ویگان ویژه ومدیریت شرکت برای بازگشت به کار  95همکار ممنوع الورود
روز های پنج شنبه وجمعه( 05و  06آبان) ،مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه شاهد مقاومت صدها کارگر دربرابر نیروهای انتظامی ویگان ویژه ومدیریت شرکت برای بازگشت به کار  05همکار
ممنوع الورودیشان بود.
صبح روز پنج شنبه  05آبان،پس از آزادی موقت  4کارگر هفت تپه از زندان فجر دزفول با تودیع وثیقه 51میلیون تومانی درشامگاه چهارشنبه  04آبان،کارگران هفت تپه با تصمیم مدیریت شرکت مبنی
برممنوع الورودی  05همکارشان بنام های امید آزادی ،دمحم امیدوار،یوسف بهمنی ،فیصل ثعالبی ،مسلم چشمه خاور ،حامد حمدانی ،حسین حمدانی،دمحم حمدانی ،مسعود حیوری ،محمود خدایی ،عادل
سرخه ،صاح ب ظهیری ،حسن کهنکی ،ابراهیم عباسی منجزی و حمید ممبینی و حضور گسترده تر نیروهای انتظامی ویگان ویژه در مجتمع وممانعت از ورود همکارانشان روبروشدند.
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روز پنج شنبه صدها کارگرکشت وصنعت نیشکر هفت تپه از داخل مجتمع بسمت درب ورودی راهپیمایی کردند وبا پیوستن به 05همکارشان 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  06آبان،جمع کثیری از کارگران هفت تپه با تجمع مقابل ورودی مجتمع همبستگیشان را با  05همکار ممنوع الورودشان بنمایش گذاشتند.
یکی از نیروهای انتظامی ب ا بلندگوی دستی با اشاره به برگزاری جلسه ویژه شهرستان شوش روز شنبه  07آبان درباره ممنوع الورودی  05کارگرهفت تپه،از کارگران معترض خواست (غیراز05
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.

(  - ) 92بالتکلیفی شغلی ومعیشتی هزاران کارگرصنایع پاالیشی غالت بدنبال توقف خطوط تولید در اعتراض به عدم تامین مواد اولیه
صاحبان صنایع پاالیشی غالت در اعتراض به عدم تامین مواد اولیه خطوط تولید را متوقف کردند وهزاران کارگر در بالتکلیفی شغلی ومعیشتی قرار گرفتند.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  07آبان،اواخر سال گذشته بود که مقرر شد فروش نهاده ه ای دامی همچون ذرت صرفا از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی انجام گیرد.
پس از اعالم این خبر ،مشخص شد که صرفا مجموعه های دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی دارای کد خرید از بازارگاه هستند و برای صنایعی ای مواد اولیه آنان ذرت است ،تدبیری انجام
نگرفته بود.
پس از اعتراض و پیگیری صنایع پاالیشی غالت که مواد اولیه مورد مصرفشان ذرت است ،در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شد که برای صنایع در سامانه بازارگاه دسترسی ایجاد گردد و به ازای هر
کیلوگرم  0111تومان بیشتر از قیمت مصوب به آنان مواد اولیه به فروش برسد .اما تاکنون این مصوبه به نتیجهای نرسیده است و همچنان این صنایع در بالتکلیفی وجود دارند.
حال امروز این صنایع خط تولید خود را تعطیل و متوقف کردند و اعالم کردند تا تدبیر و تامین مواد اولیه ،خط تولید را روشن نمی کنند و سرنوشت هزاران کارگر آنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
درهمین رابطه،مدیرعامل شرکت شهدینه آران هشت بهشت گفت :صنعت دانش بنیان پاالیشگاه غالت بر پایه ذرت از صنایع بنیادی و کاربری های فراگیر در صنایع الکل سازی ،دارویی ،خمیر مایه،
غذای کودک ،صنایع کاغذ و کارتن سازی  ،نساجی  ،آنزیم های دامی ،خوراک انسانی ،خورا ک دام و طیور ،تولید اسید سیتریک  ،سوربیتول  ،مالتودکسترین و ...میباشد.
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وی مطرح کرد :مصارف گسترده این محصوالت در صنایع مختلف و کاربردهای وسیع آن بیش از 7111شرکت را مخاطب دارد و تعداد  5شرکت پاالیشگاهی در ایران حدود  2111نفر تعداد اشتغال
زایی با تولید حدود روزانه  3211تن انواع محصوالت را در ایران ایجاد کرده است.میزان مصرف ذرت در این  5شرکت پاالیشگاهی حدود 01011111تن در سال می باشد که میزان  %41آن مجددا ً
به زنجیره خوراک دام و طیور و آبزیان بر می گردد و در حدود  21درصد از محصوالت تولیدی در صنایع الکل و دارویی و مابقی در صنعت کاغذ سازی  ،صنایع غذایی و لبنی مصرف میشود.
وی تصریح کرد :این شرکت پاالیشگاهی در زمینی به مساحت  083511متر مربع با سرمایه گذاری بالغ بر 8111میلیارد لایر و اشتغال زایی بیش از 311نفر به طور مستقیم تولید سالیانه بیش از
0211111تن انواع محصوالت در شهریورماه سال  0398به بهره برداری رسیده است.
وی افزود :تا قبل از ایجاد سامانه بازارگاه ،خریدهای خود را از بازار و وارد کنندگان انجام می دادیم ،اما بعد از ایجاد سامانه بازارگاه برای صنایع دسترسی ایجاد نشد و متولیان امر با خود نگفتند که
این صنایع مواد اولیه خود را باید از کجا تامین کنند.
او مطرح کرد :متاسفانه طی ماههای گذشته ( از اسفند ماه سال  ) 0398با راهاندازی سامانه بازارگاه مصرف ذرت در بخش صنعت با ممنوعیت هایی روبرو شده است و اکنون کارخانجات پاالیشگاهی
در بالتکلیفی قرارگرفتهاند.
وی خاطرنشان کرد :طی  8ماه گذشته پیگیری ها و مکاتبات متعددی با مسئولین وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت به عمل آمده است و در نهایت در تاریخ  0399۵16۵30در
کارگروه ستاد تنظیم بازار به منظور جلوگیری از از  2نرخی شدن نهاده ذرت تامین ارز ذرت مصارف صنعتی نیز با نرخ ارز 42111لایر انجام و سازمان حمایت نسبت به محاسبه ما به التفاوت به
ازاء هر کیلوگرم 011111لایر جهت صنعت دریافت نماید.وی مطرح کرد :این باعث شده که صنایع برای ادامه حیات خود مجبور شوند با قیمت چندین برابری از بازار آزاد ذرت خریداری کنند و در
نهایت محصول خود را گران تر بفروشند که این حرکت باعث فشار به مردم می شود.
وی مطرح کرد :موضوع به وزارت خانه های ذیربط در تاریخ های  0399۵16۵23و  0399۵17۵13ارسال گردیده است ولی متاسفانه تاکنون کد صنعت در سامانه بازارگاه برای پنج شرکت
پاالیشگاهی فعال نگردیده و به دلیل عدم امکان تامین ذرت مصرفی ناچار به تعطیلی واحد ها شده که با این تعطیلی عالوه بر خواب سرمایه های ملی کشور بیکاری پرسنل و قطعا ً در صنایع مصرفی
مشکالت غیر قابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد :باتوجه به عدم اختصاص کد صنعت در سامانه بازارگاه برای ادامه حیاط امکان خرید ذرت حتی با  3برابر قیمت رسمی در بازار آزاد به دلیل قاچاق بودن خرید ذرت
وجود ندارد پس عاجزانه از مدیران محترم ذیصالح خواهشمندیم فکری به حال این صنعت پاالیشگاهی شود و به داد این صنعت برسند ،میزان استفاده از ذرت در حوزه های فرآوری پاالیشگاهی غالت
از شاخص های توسعه یافتگی یک کشور محسوب می گردد ولی متاسفانه شرکت های پاالیشگاهی کشور ما شرایط خوبی ندارند.

(  - ) 99ادامه کنش های کارگران کارخانه شیر وارنا ورامین برای پایان دادن بالتکلیفی شغلی ومعیشتی
روز شنبه  07آبان در آستانه سه ساله شدن تعطیلی کارخانه شیر وارنا ورامین -شرکت صنایع شیر تهران (شهداد) ، -کارگرانش درباره کنش هایشان برای پایان دادن بالتکلیفی شغلی ومعیشتی گفتند:
تاکنون چندین بار به امید بازگشایی کارخانه به نهادهای صنفی و دولتی شهرستان ورامین و استان تهران مراجعه کردهایم اما درمورد بازگشایی کارخانه هنوز پاسخی نگرفتهایم.
آنهادر گفتگوبا خبرنگار رسانه ای افزودند :در حال حاضر حدود  211نفر از کارگران کارخانه وارنا که بعد از اعالم تعطیلی کارخانه در شرایط بد معیشتی قرار گرفتهاند ،در انتظار بازگشایی محل
کار سابق خود هستند.
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کارگران بیکار شده این کارخانه تولید محصوالت لبنی که بر بازگشایی و راهاندازی مجدد محل کار خود تاکید دارند،ادامه دادند :باتوجه به شرایط جسمی و سنی ،هماکنون در بازار نامتعادل کار ما هیچ
شانسی برای یافتن فرصت شغلی جدید نداریم اما اگر دولت از بازگشایی این کارخانه که یکی از بهترین های صنعت لبنیات در استان است ،حمایت کند ،ما میتوانیم به کار قبلی خود بازگردیم.
کارگران با بیان اینکه این واحد صنعتی به دالیل مختلفی همانند افزایش بدهی های مالی و تامین نشدن مواد اولیه شکر خام و زرد از اواخر سال  97تعطیل اعالم شد و پیش از تعطیلی توان پرداخت به
موقع حقوق کارگران را نداشت ،در ادامه افزودند :پیش از این نیز خطوط تولیدی این کارخانه چندین بار به صورت موقت تعطیل اعالم شده بود که با حمایت مسئوالن مجددا به چرخه تولید بازگشت.
آنهاگفتند :تاکنون چندین بار به امید بازگشایی کارخانه به نهادهای صنفی و دولتی شهرستان ورامین و استان تهران مراجعه کردهایم اما درمورد بازگشایی کارخانه هنوز پاسخی نگرفتهایم.
کارگران وارنای ورامین همچنین درمورد مطالبات معوقه خود گفتند :مطالبات مزدی و سنواتی کارگران پرداخت شده و فقط تعداد کمی از همکاران بخشی از مطالبات خود را هنوز دریافت نکردهاند.
این کارگران که خواهان بازگشایی دوباره کارخانه هستند ،در خاتمه تصریح کردند :باتوجه به شرایط بد اشتغال در شهرستان و اینکه شرکت شیر وارنا تنها منبع درآمدی و اشتغال دستکم 211کارگر به
صورت مستقیم است ،از مسئوالن تقاضا داریم که درخص وص رفع مشکالت این واحد تولیدی و بازگشت به کار کارگران آن که اکنون در وضعیت بد معیشتی قرار دارند ،اقدام عاجل کنند.

(  - ) 94ادامه اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی با افشای زدوبند شرکت تراورس با قوه قضائیه وفراخوان به تجمع مقابل قوه قضائیه
روز یکشنبه  08آبان،کارگران راه آهن(شرکت تراورس) درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی با رقم زدن مکتوب هایی وانتشارشان درشبکه های اجتماعی ،با افشای
زدوبند شرکت تراورس با قوه قضائیه وفراخوان به برپایی تجمع مقابل قوه قضائیه دادند.
مکتوب شماره :9تجمع سراسری کارگران تراورس در همین هفته
جلوی قوه قضیه در  7روز آینده بخاطر صدور رای به نفع امیر منصور اختالس گر و ضد بند پشت پرده مسولین با ورثه امیر منصور جهت بلعیدن سرنوشت  7111نفر پرسنل شرکت  ۵111میلیارد
تقدیم اختالس گران  3111میلیاردی
 21میلیارد رشوه جهت باطل کردن رای از سوی دکتر ریاحی وکیل امیر منصور وبه هیت داوری قول ازدواج همسر دوم امیر منصور به وکیل دکتر ریاحی خطبه صیغه جاری شده
پشت پرده معامله کردن معینی دجال توی شرایط عدم پرداخت حقوق چندین ساله و بیمه و معوقه لباس کارگران به مدت سه سال تا چهار سال و  ۵11میلیارد بدهی شرکت چطوری میای خودت قهرمان
ملی و تولید معرفی آنهم با کارخانجاتی که سه سال تعطیل بودن و مسیر امیر منصور هموار کردی
مکتوب شماره  :2پیام کارگران درد مند تراورس
از دفتر مرکزی پیام میرسد که البی های پشت پرده و رشوه های میلیاردی بالخره کارساز و رای به نفع گروه امیر منصور صادرشد .
نقش معینی و شریفی و ریاحی در این رای بسیار پررنگ است  ..و روزگار مصیبت و بدبختی برای پرسنل شرکت تراورس در راه است.
بد بود و بدتر هم خواهد شد.
وقتی که با فیلم و مصاحبه دروغین وخرج کردن پول کارگران در خوب جلوه دادن شرایط شرکت تراورس و پرسنل آن  .عاقبتش میشود این ....
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مسئولین قضایی کجایید که این افراد را بخاطر ساخت فیلم و مصاحبه دروغین که در جهت تغییر روند پرونده انجام شد پیگرد قضایی کنند .
برای فردا جلسه ای در نظر گرفته شده  ..و قید شده بنابه درخواست شورای کارگری این جلسه برگزار میشود  .در صورتیکه از سعیدی خواستند که نامه ای به مدیر عامل بزند که نیاز به جلسه است.اما
پشت پرده چیز دیگری است .میخواهند که در جلسه موضوع رای داوری را عنوان و ابالغ کنند .و از طرفی از این طریق از تجمع پرسنل جلوگیری کند .
اینجاست که شورای کارگری باید هوشیار باشد و در این جلسه شرکت نکنند  .وبمنظور احقاق حق و حقوق خود بازگشت شرکت به راه آهن دست به تجمع زده و صدای اعتراض خودرا به مسئولین
مملکت برسانند.
دیگر خبری از تجمیع نیست ..خبری از راه آهن نیست..
بد به حال شرکت تراورس  ..بد به حال پرسنل شرکت تراورس ..
مکتوب شماره  :9چه شد که شورای داوری گروه فاسد امیرمنصور را در دعوی بین آنها و خصوصی سازی حاکم کرد؟!!!
کامال" مشخص است همان کسی که با رانت و در پشت پرده این شرکت را مفت و مجانی به آنها داد و اکنون نیز مدیرعامل شده و مز د خود را گرفته است  ،اینک نیز با شامورتی بازی رای را به نفع
آنها برگرداند...
میگویید چگونه؟!
بله  ،یکی از دالیل برگشت در دعوی این بود که به شرکت و زیرساخت راه آهن ضررهای قابل توجه ای وارد شده است.
معینی با میلیاردها تومان هزینه دستگاه تبلیغاتی خود را در صد ا و سیما به کار انداخت و شرکت ورشکسته و نابود شده ی تراورس را همتراز سازمان فضایی آمریکا و ناسا نشان داد ...و خود را
قهرمان ملی و قهرمان تولید...
همین امر برای برای شورای داوری و دادگستری دلیلی شد تا حقوق هزاران کارگر خط و ابنیه فنی راه آهن پامال گردد..
ولی کارگران از پا نخواهند نشست ....اعتراض به قوه قضاییه خواهیم نمود ...دادگستری زیر نظر وزارت است اما قوه قضاییه راه حل نهایی ماست .خیانت کاران مجازات میشوند.

(  - ) 95بیکاری و مرخصی اجباری  95۰۰کارگر 4۰کارخانه غذایی و دارویی مازندران بدنبال تعطیلی به دلیل کمبود شدید روغن
 41کارخانه غذایی و دارویی استان مازندران به دلیل کمبود شدید روغن تعطیل و  0511کارگرش بیکار ویا به مرخصی اجباری فرستاده شدند.
در استان مازندران  083کارخانه در صنعت غذایی و دارویی فعالیت دارد که نیاز ماهانه آن ها به روغن پنج هزار تن است و تا مین نشدن روغن مورد نیاز سبب رکود برخی از واحدهای تولیدی شده
است.
روز یکشنبه  08آبان،دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با بیان اینکه کمبود روغن به صنعت نیز رسیده است،به خبرنگار رسانه ای گفت :برخی از کارخانجات در زمینه پاالیش روغن
فعالیت دارد و روغن خام را پاالیش و عرضه می کنند.
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وی با اشاره به اینکه  81کارخانه نظیر ،کیک و شکالت ،کلوچه ،سوسیس و کالباس و غیره به مصرف روغن نیاز دارند ،میزان مصرف کارخانه های استان را پنج هزار تن در ماه اعالم کرد و گفت:
در حال حاضر با کمبود روغن مواجه هستیم.
وی با اظهار اینکه از مردادماه با کمبود روغن مواجه هستیم ،گفت :بارها با مسوالن استانی و نمایندگان مجلس ،صمت واستانداری جلسات مختلفی داشتیم و در دوره هایی اقداماتی برای حل مشکل انجام
شده است.
وی با عنوان اینکه دو هزار و  81تن سهمیه ماه قبل از سوی ستاد تنظیم بازار برای کارخانه ها مصوب شده بود ،گفت :متاسفانه این میزان به  811تن تقلیل پیدا کرد و این میزان نیز روی کاغذ بوده و
هنوز دست صنعت را نگرفته است.
وی با تاکید براین که از مردادماه تاکنون با کمبود شدید روغن مواجه هستیم ،گفت :بخشی از کارخانه ها به دلیل کمبود روغن ،کارگران را به مرخصی فرستادند و یا بیکار کردند.
وی با اظهار اینکه  71واحد از کارخانجات مازندران مصرف کننده روغن هستند؛ گفت :حدود  41کارخانه به دلیل کمبود روغن بسته و تعطیل شده است.
وی با اشاره به روغن مورد نیاز صنایع مختلف است ،ادامه داد :مشکل روغن سبب شده تا کارخانه ها باتعطیلی و رکود مواجه شوند.
وی شمار کارگران بیکارشده را براثر کمبود روغن در استان هزار و پانصد نفر اعالم کرد و گفت :براین اینکه مشکلی برای کارگران ایجاد نشود این نیروها فعال به مرخصی فرستاده شده اند.
وی با بیان اینکه 083کارخانه صنایع غذایی و دارویی در استان وجود دارد ،گفت :از این تعداد  81واحد با کمبود شدید روغن مواجه هستند که تعدادی از آن تعطیل شدند.

(  - ) 96تجمعات اعتراضی مربیان پیشدبستانی داراب نسبت به عدم تبدیل وضعیت
روز یکشنبه  08آبان،جمعی از مربیان پیش دبستانی داراب برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت تجمعاتی را مقابل فرمانداری،دفترامام جمعه وبهارستان نشین این
شهرستان در استان فارس برپاکردند.
روز یکشنبه  08آبان ،یکی از مربیان پیش دبستانی معترض به خبرنگار رسانه ای گفت :در سال  ، 94بخشنامهای به شهرستان ابالغ شد که طی آن آموزش و پرورش میتوانست نیروهای شاغل در
مراکز پیش دبستانی را به طور حق التدریس جذب کند اما در شهرستان داراب با وجود اینکه به لحاظ تعداد محدودیتی برای این بخشنامه قید نشده بود ،تعداد 26نفر که مشمول شرایط نبودند معرفی شده و
سایر مربیان به کار گرفته نشدند.
وی ادامه داد :بسیاری از مربیان جامانده ،پیش از سال  90در مدارس اغلب دولتی مشغول به کار بوده و تعدادی از آنها  04الی  05سال تجربه کاری دارند.
وی افزود :تعدادی از افرادی که در سال 94به عنوان نیروی حقالتدریس به کار گرفته شدند ،اکنون در برخی از استانها در فرایند استخدام رسمی قرار گرفتهاند اما مربیان دارابی از عنوان
حقالتدریس نیز محروم ماندند.
او گفت :در ابتدای سال  98و با تغییر ریاست آموزش و پرورش داراب ،مربیان بار دیگر مطالبه خود را مطرح کرده و پس از موافقت در آموزش و پرورش داراب ،این درخواست به ادارهکل آموزش
و پرورش ارسال شد اما این بار اداره کل اعالم کرد چون مهلت بخشنامه تمام شده  ،امکان جذب حق التدریس وجود ندارد همچنین در موقعیت دیگر اعالم کردند که بخشنامه کلی و مبهم است.
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وی با اشاره به شرایط سخت تعدادی از مربیان ،خاطرنشان کرد :بارها به آموزش و پرورش مراج عه و از منابع رسمی پیگیری کردیم اما نتیجهای حاصل نشد و اکنون با ابالغ بخشنامه جدید  ،مجدد
پیگیر این موضوع شدیم.
وی ضمن انتقاد از رویه موجود گفت :با وجود اینکه در شهرستان داراب نرخ اشتغال پایین است ،چرا برای جذب نیروهای آموزش و پرورش از معلمان بازنشسته فراخوان میزنند؟ چرا آموزش و
پرورش این بخشنامه را قبول ندارد و در برابر مربیان پیش دبستانی شهرستان ،اینقدر سنگاندازی میشود؟ مربیانی که در ابتدا با حقوق ناچیز  31هزار تومان آغاز به کار کرده و اکنون نیز دریافتی
آنها کمتر از یک میلیون تومان است.
وی درخاتمه گفت :مراحل گزینش تعداد زیادی از مربیان طی شده اما از آنجا که به طور معمول ،این نوع استخدام با اعتراض عدهای همراه است ،آموزش و پرورش فارس با اطمینان اقدام نمیکند.

(  * - ) 97اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی با افشای مسئوالن شرکت تراورس وشوراهای اسالمی کار ادامه دارد
روز سه شنبه  21آبان ،کارگران راه آهن به اعتراضشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی با انتشار مکتوب هایی برای افشای مسئوالن شرکت تراورس وشوراهای اسالمی کار ادامه دادند.
بخش هایی از مکتوب شماره :0
خواستیم بدونیم ما حصل گ فتگو مثال نمایندگان کارگران با عالیجناب قهرمان چه بود؟طبق معمول فقط ایشان گزارش جلسه را دادن و صدائی از نمایندگان انتصابی در نیامد.
گزارش ایشان:
اینکه پروژه گرفتیم از فالن شهر به فالن شهر!! که چی؟پولش جیب کی میره؟
شما -خانواده منصور آریا -وکالی شما و رشوه بگیران نفوذی راه آهن؟
این که بدرد کارگر نخورد.
انباشت سرمایه داشتیم با خرید هفت دستگاه فالن.
اینم مبارک شما.
چی به کارگر میرسه؟
ایشان هر آنچه که گفتن مربوط به خودشون و شرکتشون بود.
آنچه که مربوط به کارگر بود انتظاری بود که از کارگران داشتن تا همچنان م ظلوم ،ساکت ،بی توقع و ناآشنا به حق و حقوقشون باشن و مبادا تجمعی داشته باشن تا دشمن خیالی ایشون سواستفاده کند و
خدا ناکرده خللی در پیشبرد اهداف سرمایه اندوزیشون بوجود بیاد.
فقط عالیجناب قهرمان؛برای هزارمین بار؛
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ما کارگران دشمنی جز شما نداریم.این توهم دشمن را از سرتون بیرون کنید .اگر واقعا معتقد به دشمن هستین چرا وظیفه خودتونا در قبال کارگر انجام نمیدین که احیانا خدای نکرده همکاران ما گوش
شیطون کر خیال تجمع به سرشون بزنه.چرا فقط از کارگر انتظار دارید؟
شده در طی تمام مدت مدیریت یک کار فقط یک کار به نفع کارگر ا نجام داده باشید و وظیفه خود را در قبال کارگر متعهدانه انجام داده باشید؟
در پایان :
تو این مملکت میلیونها انسان به جرم حق طلبی در زندانن ،بدون داشتن وکیل و طی شدن مراحل دادرسی
هزاران کارگر بدون وکیل و تفهیم اتهام
اما برای عالیجناب قهرمان و باند مافیائیش نها یت قانونمندی و نهایت آزادی را قائل شدن تا به کمک عوامل پشت پرده بیت المال به ناحق ستانده شده را مال خود نگه دارن و به ریش کارگر و قانون
بخندن
عالیجناب قهرمان به اشتباه خودشون را قهرمان تولید معرفی کردن.ایشون قهرمان رابطه ،رشوه ،دور زدن قانون و سو استفاده از اعتقادات هستن.
بخشی ازمکتوب شماره:2
روی صحبت با آقای معینی هست
آقای معینی شما که خود را بزرگترین شرکت ریلی خاورمیانه میدانید
موضوع تجمیع نیروها و امنیت شغلی ما چه شد؟
از حقوق های نصفه و نیمه چه خبر؟
از معوقات بیمه ای  8ماه چه خبر؟
از کفش و لباس هایی که نداده اید چه خبر؟
از اضافه کارهایی ک خط زدید و حذف کردید چه خبر؟
از سنواتی که باید پایان هر سال پرداخت کنید و ندادید چه خبر؟
و....
خروجی جلسات شما صفر است صفر
شما همه تقصیر ها را گردن راه آهن میاندازید ،پس شما چه کاره هستید؟
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هر بار جلسه ای تشکیل میدید اما بدون کوچکترین پیشبرد و خروجی مثبت
فقط از خودتان تعریف و تمجید میکنید اما گره ای از مشکالت کارگر را تا این لحظه حل نکردید چرا؟؟؟
در انتها هم خود را مخلص و ارادتمند کارگر میدانید ،بیان میکنید هر چه دارید از دعای خیر است هر آنچه را که دارید.
کارگری که ذره ا ی برایش ارزش قائل نیستید و کوچکترین قدم مثبتی تا بدین لحظه در پیشبرد و حل مشکالتش بر نداشته اید.
آقای معینی با حرف مشکلی حل نمیشود ،همه مان تاکنون شما و سیاست هایتان را شناخته ایم ،شما گرگی هستید در لباس چوپان ،غافل از اینکه چوپان دوست بره نیست بلکه رفیق گرمابه و گلستان
قصاب است.
آری اینگونه است شرکتی با این ید و طوالی و عظمت که حتی در کمترین های اولیه خود مانده است و ادعای خدایی میکند.
مکتوب شماره :3عدم پرداخت  4ماه حقوق و  8ماه حق بیمه کارگران خط  5مترو(شرکت تراورس)
ماهنوز باپیگیریهای شبانه روزی که داشتیم موفق به دریافت حقوق که االن دیگر مطالباتمان از شرکت تراورس به  4ماه رسیده.
دیروزهم که جلسه اعضای شورای کارگری با معینی بوداز شوراهای ما دعوتی نشد .چراکه خودشون میدونن ماترسی نداریم از ایشون و این دارو دسته شون.
چراکه ما همین االنم بریم توخونه هامون بشینیم و دیگر کار نکنیم تا عید هرماه حقوقهای معوقه رو پرداخت بکنند.تاشب عید پول داریم .
لطفا اینو اطالع رسانی بکنید که پرسنل شاغل در خط  5مترو  4ماه است که حقوق نگرفتندو  6ماه هم بیمه براشون واریز نگردیده.

(  - ) 98آزادی دمحم حبیبی پس از تحمل  9۰ماه حبس از زندان فشافویه تهران

روز سه شنبه  21آبان ،دمحم حبیبی ع ضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران پس از تحمل  31ماه حبس از زندان فشافویه تهران آزاد
شد ومورد استقبال اعضای خانواده وجمعی از دوستان وهمکارانش قرار گرفت.

(  - ) 09اعتصاب کارگران تراورس ورامین چهارشنبه  29آبان
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با توجه به رای ظالمانه هیئت داوری به نفع اختالس گران و به ضرر قشر ضعیف جامعه ،خصوصا کارگران زحمت کشی که بدون لباس و کفش کار ح تی با این وضعیت حقوق اندک که همان هم با
تاخیر و نصفه و نیمه پرداخت میشود هیچ گاه کم کاری نکرده و بخاطر انسانیت و حس مس ئولیت پذیری سعی کردند که طوری تالش کنند که خدای ناکرده کوچکترین مشکلی برای خط و همچنین
هموطنان عزیز خصوصا زوار امام رضا پیش نیاید و به سالمت به مقصد برسند .
اما کیست که نداند در مدت ده سال چه بالهایی که بر سر ما نیامد و چه آبروهایی که نرفت و چه پدرانی که هر روز شرمنده زن و فرزند خود نشدند.
در این دوسال گذشته تمام امید ما این بود که برنامه تجمیع که شامل اکثر شرکت های زیر مجموعه راه آهن شده ما را هم شامل شود ولی اف سوس که تنها کارگرانی بی نصیب ماندند که در واقع کل
زحمت راه آهن کشور بر دوش این عزیزان است و وای به روزی که همگی دست از کار بکشند آن وقت شما مجبورید بروید و از نیروهایی که تجمیع شدند مثل خدماتی ها و باالستی ها کمک بخواهید،
اما این کار تخصصی حرفه این عزیزان نبوده و نمیتوانند کاری از پیش ببرند.
امروز با مشورت و اتحاد جمعی تصمیم گرفتیم با اعتصابات و اعتر اض صدایمان را بگوش مسئولین امر رسانده شاید که فریاد رسی پیدا شود و حق ما را از ظالمان بستاند.

(  - ) 21رفع ممنوع الورودی  95کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه
ممنوع الورودی  05کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه رفع شد واین کارگران برسرکارشان بازگشتند.
کانال های م وسوم به کارگران هفت تپه وکارگران ممنوع الورود درباره چگونگی وشرایط بازگشت بکارشان خبری منتشر نکرده اند.
وهمچون اعتراضات چند دوره گذشته کارگران هفت تپه مانند فیلم های سینمایی که کارگردانانشان فیلم را طوری بپایان می رسانند که برای ببینندگان سئوال برجا می گذارند،این دور از اعتراضات
کارگران هفت تپه با برجا ماندن سئوال برای فعالین کارگری،اجتماعی وسیاسی بطور موقت خاتمه پیدا کرد.
البته این روش تاکنون تاثیرات منفی برجا گذاشته است و به اختالفات تتنش ها بین فعالین کارگری،اجتماعی وسیاسی دامن زده است.
اما روز چهارشنبه  20آبان،یوسف بهمنی سلمانی یکی از کارگران شرکت هفت تپه که درمیان بازداشت شدگان بوده است،در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه ضمن تایید بازگشت
کارگران اخراجی به کار گفت :در حال حاضر مشغول به کار هستیم.
بهمنی ضمن تشکر از تالشهای دستگاه قضایی برای رفع مشکالت نیشکر هفت تپه و رسیدگی ویژه به پرونده قضایی مرتبط با این کارخانه که (نسبت به سالهای گذشته) منجر به بهبود بسیار شرایط
کارگری در هفت تپه شده است گفت :از زمان ورود قوه قضاییه به موضوع شرکت هفت تپه ،وضعیت پرداختیها بهبود یافته و اکنون نیز معوقات تا پایان شهریور ماه پرداخت شده است.
وی با تاکید بر اینکه در طول این مدت مشکالت کارگران شرکت هفت تپه نیز کاهش یافته است عنوان کرد :ما تنها به دنبال مطالبه حقوق خود هستیم و دغدغه معیشت داریم .ضمنا از مشکالتی که برای
فعالین کارگری این شرکت ایجاد میشود گالیه داریم و خواستار رفع این مشکالت هستیم.
روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه هم طی اطالعیه ای از بازگشت بکار مشروط این کارگران خبرداد وازجمله نوشت :مدیریت شرکت با بازگشت به کار کارگران زیر بط ازتاریخ
99۵18۵20باعنایت به ضرورت رعایت کلیه شئونات وانضباط کاری به صورت مشروط موافقت نموده اند.
خبرگزاری های وابسته به نیروهای امنیتی،اطالعاتی وبسیج با دمیدن دربوق وکرنا و راه اندازی تبلیغات پیرامون پیگیرى هاى امام جمعه ا هوازو نمایندگان مجلس شوراى اسالمى به بهره برداری
جناحیشان ادامه دادند.
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(  - ) 29وعده ادامه کار کارخانه تولید مواد بهداشتی بوژنه در اهواز و عدم انتقالش توسط گروه صنعتی گلرنگ
روز شنبه  24آبان پس از تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه بوژنه نسبت به اخراج ازکار  ،وعده ادامه کاراین واحد تولید کننده مواد بهداشتی در اهواز و عدم انتقالش توسط گروه صنعتی گلرنگ به
استانی دیگر رسانه ای شد.
معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان به خبرنگار یک رسانه گفت:با دستور استاندار و پیگیری های انجام شده طی برقراری ارتباط با مدیران این شرکت  ،مقرر شد نسبت به رفع
مشکالت آن از جمله اختصاص زمین بهمنظور تاسیس فازهای بعدی کارخ انه و همچنین موضوعات مرتبط به حوزه مجوزهای قانونی اقدامات الزم صورت گیرد.
وی افزود :متاسفانه به دلیل ناهماهنگی در مراجعه مدیر استانی شرکت به مراجع ذیصالح ،این تصور برای مدیران شرکت ایجاد شده بود که ادامه فعالیت در استان امکان پذیر نیست.
معاون اقتصادی استان داری خوزستان با بیان اینکه در مذاکره با مدیران شرکت گلرنگ به آنها اطمینان داده شد که آماده همه گونه همکاری با مجموعه گلرنگ هستیم ،اظهار داشت :این شرکت در هر
نقطه ای از استان که مایل به سرمایه گذاری باشد ،استانداری خوزستان زمینه تسهیل این امر را فراهم خواهد کرد تا زیرساخت های الزم جهت تولیدات این مجموعه در استان بیش از پیش فراهم گردد.
درهمین رابطه :گزارش تکمیلی وتصویری از تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه تولید مواد بهداشتی بوژنه اهواز نسبت به اخراج از کار
از روز شنبه  07آبان،بدنبال فروش کارخانه تولید مواد بهداش تی بوژنه اهواز به گروه صنعتی گلرنگ و احتمال انتقالش به یکی از استان های تهران ویا اصفهان حدود  71کارگر با سوابق کاری باال
منجمله تعدادی با بیش از  21سال سابقه کاری از کار بیکار شدند.
ازهمان تاریخ کارگران بیکارشده بوژنه برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اخراج از کارتجمعات اعتراضی را مقابل کارخانه،فرمانداری اهواز،اداره کل کار واستانداری خوزستان برپا کردند.
روز جمعه یکی از کارگران معترض بوژنه به خبرنگار رسانه ای گفت :حدود دو ماه گذشته به کارگرها اعالم کردند که قرار است کارخانه را به شرکت گلرنگ بفروشند و پس از فروش ،کارگران
فعلی شرکت بوژنه زیر نظر کارخانه کلرنگ به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
وی با بیان اینکه کارگران از جزئیات فروش هیچ اطالعاتی ندارند ،اضافه کرد :پس از طرح فروش کارخانه بوژنه مسئووالن فعلی کارخانه ،کارگران را مرتب به مرخصی اجباری میفرستادند و چند
کارگر را برای کارهای مربوط به انبارگردانی نگه داشتند تا ریز محصوالت موجود در انبارها را به مدیریت جدید تحویل دهند.
این کارگر اخراجی گفت :بعد از این تغییر و تحوالت هفته گذشته مدیر فعلی طی جلسهای به کارگرها اعالم کرد که شرکت فروخته شده و قرار است کارخانه به یکی استانهای اصفهان و یا تهران منتقل
شود.
وی ادامه داد :ما دو شرکت هستیم که زیر نظر کارخانه بوژنه فعالیت میکنیم یکی شرکتی که بطری تولید می کند و دیگری بوژنه که مواد ضدعفونی تولید میکند.
وی با تاکید بر اینکه حدود  51تا  61نفر هستیم که با فروش کارخانه از کار بیکار شدیم ،عنوان کرد :اکنون فقط سرپرست شرکت ،جانشین و یک منشی در شرکت باقی ماندهاند.
وی افزود :با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز به تولید مواد ضدعفونی کننده اکنون اوج کار شرکت بود و هیچ مشکلی به لحاظ تولید و فروش محصول نداشتیم.
یکی دیگر از کارگران شرکت با اشاره به اخراج کارگران پس از فروش کارخانه،گفت :مسئوالن کارخانه به ما پیشنهاد کردند کار فروشندگی انجام دهیم و یا برای کار به یکی از استانهای اصفهان و
البرز(کرج)برویم.
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وی با بیان اینکه تولید و فروش شرکت هیچ مشکلی نداشت ،افزود :هر کدام از کارگران یک خانوادهای  4تا  5نفره هستند و بیکار شدن آنها در این شرایط اقتصادی قطعا ً آنها را دچار مشکل میکند.

(  - ) 22ادامه کنش های کارگران اخراجی کارخانه آب معدنی داماش برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی
کارگران اخراجی کارخانه آب معدنی داماش در ادامه کنش هایشان برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی شکایتشان را در اداره کار شهرستان رودبارواقع در شهر منجیل استان گیالن به ثبت
رساندند.
روز دوشنبه  26آبان،این کارگران که بین  05تا 21سال سابقه کار دارند،به خبرنگار رسانه ای گفتند :خواسته ما این ا ست که بتوانیم در کار سابق خود مشغول کار شویم و برای همین تصمیم به ثبت
شکایت در اداره گرفتیم.
یکی از کارگران اخراجی نیز گفت :در حال حاضر با اخراج ما  02کارگر ،حدود  21کارگر دیگر در این واحد باقی ماندهاند که با وجود  4ماه مزد معوقه به دلیل کاهش فعالیت تولیدات کارخانه در این
فصل از سال در بیشتر روزها کاری برای انجام دادن ندارند.
این کارگر با بیان اینکه کارگران اخراجی آب معدنی داماش بعد از سال ها زحمت در این واحد تولیدی که در ارتفاعات شهرستان رودبار در دل جنگل های روستای داماش واقع شده ،به حال خود رها
شدهاند و منبعی برای امرار معاش خود ندارند،اضافه کرد :چرا باید آینده شغلی کارگران آب معدنی داماش که تعدادی از آن ها جانباز و ایثارگر دوران جنگ هستند ،نادیده گرفته شود .در این خصوص
از هلدینگ گروه ملی که به عنوان مالک این کارخانه درخواست چارهاندیشی داریم.
یکی دیگر از کارگران اخراجی این کارخانه گفت :اردیبهشت ماه سال جاری مدیر منصوب شده بانک ملی در آب معدنی داماش با دعوت از تعدادی از مسئوالن استانی و شهرستانی در جشن بزرگی که
به مناسبت «سال جهش تولید» در این کارخانه برگزارکرد وعده حفظ اشتغال کارگران و افزایش تولید را دا د اما نه تنها وعده افزایش تولید محقق نشد بلکه اقدام به اخراج تعدادی کارگر کرد.
او درباره مطالبات معوقه مزدی خود و همکارانش گفت :مطالبات مزدی کارگران شاغل و اخراج شده در کارخانه آب معدنی داماش شامل  4ماه حقوق تیر ،مرداد ،شهریور و مهر ماه سال جاری
میشود .در واقع آخرین حقوقی که دریافت کردهایم حدود  21درصد از حقوق تیرماه بود که به صورت علیالحساب پرداخت شد و بعد از آن هیچ دریافتی نداشتهایم.
کارگران داماش گفتند :شرایط تولید در این واحد تولیدکننده آب معدنی به رغم اینکه دارای مشتری در بازار است اما کارفرما به ب هانه نداشتن منابع مالی ،قصد تعطیلی دائمی این واحد بزرگ تولیدی و
بیکاری کارگران را دارد که در مرحله نخست اقدام به اخراج  02نفر از کارگران کرد.
آنها افزودند :در میان کارگران اخراج شده تعدادی کارگر باسابقه و در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت و زیانآور هستند که در شرایط فعلی امکان بازنشستگی در ماههای آینده از آنها سلب شده است.
کارگران درباره دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز گفتند :در حالی کارفرما اصرار به دریافت مقرری بیمه بیکاری کارگران دارد که دریافت مقرری بیمه بیکاری به سوابق بازنشستگی اکثر کارگران
شاغل و بیکار شده در این واحد تولیدی که حدود  21سال سابقه کار در شرف بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیانآور قرار دارند ،لطمه وارد میکند.
یادآوری :اخراج  92کارگر کارخانه آب معدنی داماش – عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران اخراجی وشاغل این واحد تولیدی
صبح روز دوشنبه  5آبان 02،کارگر کارخانه آب معدنی داماش از کار اخراج شدند .ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران اخراجی وشاغل این واحد تولیدی دراستان گیالن پرداخت نشده است.
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یکی از کارگران به خبرنگار رسانه ای گفت :هنوز نزدیک به  21کارگر در این کارخانه مشغول کارند و در حال حاضر حدود سه ماه و نیم حقوق معوقه طلبکارند و بیمه تامین اجتماعی آنها نیز چندین
ماه به تاخیر افتاده است.
این کارگر با بیان اینکه همکاران اخراج شده آنها بین  01تا  05سال سابقه کار داشتند،اضافه کرد :تاخیر در پرداخت حق بیمه جدا از مشکالتی که در زمینه دریافت خدمات درمانی برایمان به وجود
آورده ،باعث شده تعدادی از همکاران باسابقه کارخانه که در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان آور هستند به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه در اردیبهشت ماه برای بازنشسته شدن دچار مشکل
شوند و کارفرما نیز از پرداخت  4درصد هزینه بازنشستگی این تعداد کارگر خودداری کرده است.
وی از تالش کارگران بیکار شده برای بازگشت به کار خبر داد و گفت :بعد از سال ها تالش در این کارخانه فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد.
او افزود :این مجموعه در حال حاضر متعلق به هلدینگ گروه ملی است و هلدینگ باید پاسخگوی مشکالتی باشد که برای کارگران این واحد تولیدی و خانوادههای آنها پیش آمده است .زمانی که کارخانه
از شرکت سرمایهگذاری منصور آریا به بانک ملی واگذار میشد باید فکر سرمایه انباشته و نقدینگی در گردش میبودند تا کار به اینجا نرسد.
این کارگر درباره وضعیت معیشتی برخی از همکارانش نیز گفت :برخی از همکاران من حتی به اندازه یک وعده نان خالی پول در جیب ندارند و از دوستان خود قرض میکنند.

(  - ) 29گرو کشی کارگران کارخانه تولید مواد بهداشتی بوژنه اهواز و خانواده هایشان توسط سهامداران گروه صنعتی گلرنگ برای حل اختالف با وزارت صنعت و بانک مهر
سهامداران گروه صنعتی گلرنگ برای حل اختالفاتشان با وزارت صنعت وبانک مهر ،کارگران کارخانه تولید مواد بهداشتی بوژنه اهواز و خانواده هایشان را به گروگان گرفته اند.
روز سه شنبه  27آبان،کارگران کارخانه تولید مواد بهداشتی بوژنه اهوازاز صدور برگه عدم نیازشان از طرف شرکت خبر دادند.
مدیرعامل صنایع بهداشتی ایران در رابطه با علت دادن برگه عدم نیاز و پایان کار به کارگران کارخانه بوژنه به خبرنگار رسانه ای گفت :با توجه به اینکه باید یکسری کارها انجام بشود تا کارخانه
دوباره فعالیت خود را از سر بگیرد به کارگران برگه عدم نیاز داده شد تا بتوانند بیمه بیکاری خود را از اداره بیمه بگیرند.
وی افزود :قطعا به این سرعت کسی برای ما کاری نکرده است که کارگران بازگشت به کار شوند ،همه مسووالن فعال قول همکاری دادهاند.
مدیرعامل صنایع بهداشتی ایران گفت :دنبال این هستیم که بتوان یم حواله الکل را با حجمی که مورد نیاز ما است بگیریم و هم بتوانیم مشکل خودمان را با بانک مهر اقتصاد حل کنیم.
وی با بیان اینکه در این شرایط که مواد اولیه نداریم نمیتوانم به کارگران بگویم سر کار برگردند ،عنوان کرد :سعی ما بر این است که ظرف یکی دو ماه دیگر کارخانه را راهاندازی کنیم اما بستگی دارد
چقدر به ما کمک شود.
وی افزود :انتظار میرود سازمان صمت مانند گذشته  51تن الکل را به ما بدهد ،در صورتی که این اتفاق بیفتد خیلی سریع و بدون دردسر کارخانه را راه اندازی میکنیم.
او ادامه داد :اکنون هر سه هفته تنها  21تن اکل به ما می هند که این حجم از الکل برای تولید دو روز ما کافی است و بعد دو تا سه هفته بیکار میمانیم.
در همین رابطه :وعده ادامه کار کارخانه تولید مواد بهداشتی بوژنه در اهواز و عدم انتقالش توسط گروه صنعتی گلرنگ
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روز شنبه  24آبان پس از تجمعات اعتراضی کارگران ک ارخانه بوژنه نسبت به اخراج ازکار  ،وعده ادامه کاراین واحد تولید کننده مواد بهداشتی در اهواز و عدم انتقالش توسط گروه صنعتی گلرنگ به
استانی دیگر رسانه ای شد.
معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان به خبرنگار یک رسانه گفت:با دستور استاندار و پیگیریهای انجام شده طی برقراری ارتباط با مدیران این شرکت  ،مقرر شد نسبت به رفع
مشکالت آن از جمله اختصاص زمین به منظور تاسیس فازهای بعدی کارخانه و همچنین موضوعات مرتبط به حوزه مجوزهای قانونی اقدامات الزم صورت گیرد.
وی افزود :متاسفانه به دلیل ناهماهنگی در مراجعه مدی ر استانی شرکت به مراجع ذیصالح ،این تصور برای مدیران شرکت ایجاد شده بود که ادامه فعالیت در استان امکان پذیر نیست.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه در مذاکره با مدیران شرکت گلرنگ به آنها اطمینان داده شد که آماده همه گونه همکاری با مجموعه گلرنگ هستیم ،اظهار داشت :این شرکت در هر
نقطه ای از استان که مایل به سرمایه گذاری باشد ،استانداری خوزستان زمینه تسهیل این امر را فراهم خواهد کرد تا زیرساخت های الزم جهت تولیدات این مجموعه در استان بیش از پیش فراهم گردد.

(  - ) 24دهمین روز اعتصاب وتجمعات کارگران شهرداری سوسنگرد در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وبازی کردن با جانشان با اجرانشدن پروتکل های بهداشتی و نبود امکانات بهداشتی
 01روز است که کارگران شهرداری سوسنگرد برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وبازی کردن با جانشان با اجرانشدن پروتکل های بهداشتی و نبود
امکانات بهداشتی در اعتصاب بسرمی برند و تجمعاتی را مقابل ساختمان شهرداری این شهردراستان خوزستان برپامی کنند.
روز جهارشنبه  28آبان،کارگران معترض اعالم کردند،اگر حق بیمه و حقوق معوقه پرداخت نشود همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
یک کارگر شهرداری سوسنگرد درباره عقب افتادن پرداخت  7ماه حقوق گفت 7 :ماه حقوق معوقه داریم که مسئوالن به نامتوالی بودن آن دل خوش کرده و به گونهای از نامتوالی بودن تعویق در
پرداخت حقوق یاد می کنند که گویا یک امتیاز برای ما و مدال افتخاری برای آنها است.
وی از نبود امکانات گالیه کرد و اضافه کرد :ابزار و امکانات بهداشتی در اختیار پرسنل قرار نمی گیرد و به تبع سبب شد که بسیاری از کارگران به علت عدم رعایت بهداشت و نبود امکانات بهداشتی
که ابزار اولیه کار است بیمار و روانه بیمارستانها شوند.
وی افزود :در بسیاری از موارد کارگران برای جمع آوری زبالهها بدون دستکش مشغول به کار می شوند و حال آنکه جوالن کرونا در شهر و استان بر کسی پوشیده نیست و خطر ابتال رو به روز
افزایش مییابد.
کارگرمعترض شهرداری سوسنگرد ادامه داد :تعداد کارگران شهرداری  421نفر است که  361نفر آنها رسمی و  61نفر دیگر قراردادی هستند این در حالی است که 31نفر از پرسنل در شرف
بازنشستگی هستند و مکررا ً پیگیر امور بازنشستگی شدند اما شهرداری به علت کمبود اعتبارات با درخواست آنها مخالفت کرد.
یکی دیگر از کارگران شهرداری سوسنگرد گفت :با وجود  7ماه حقوق معوقه به دلیل بدهی های شهرداری به بیمه کارگران از حق بیمه محروم شدند.
کارگران در اعتراض به وضع موجود به مدت  01روز اعتصاب کردند و می گویند اگر حق بیمه و حقوق معوقه پرداخت نشود همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

(  - ) 25تجمع اعتراضی شماری از کارگران بازنشسته مقابل مجلس
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روز چهارشنبه  28آبان ،شماری از کارگران بازنشسته برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به سطح نازل مستمری و همسان سازی سر و دم بریده اش ،رایگان نبودن خدمات درمانی ،اجرا نشدن
اساسنامه صندوق های تامین اجتماعی وعدم پاسخگویی مسئوالن سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع مقابل مجلس زدند.
به گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران،با فراخوان داده شده توسط جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی امروز  28آبان ماه راس ساعت ده و نیم صبح جلوی مجلس این تجمع
شکل گرفت .عده خیلی کمی آمده بودند ولی به تدریج تا ساعت  00نفرات به بیش از  ۵1نفر رسیدند .همه بدون استثناء ماسک زده بودند .حضور خانمها چشمگیرتر بود .از گروههای مختلف
بازنشستگان ،فلزکار مکانیک ،بافنده سوزنی و افراد گروه تلگرامی بازنشستگان و مستمری بگیران حضور داشتند.
ابتدا برای بستن پالکاردها با نیروی انتظامی محل هماهنگی بعمل آمد .بطور کلی نیروی انتظامی برخورد خوبی داشت .این بازنشستگان در اعتراض به همسان سازی های ناعادالنه اخیر ،مستمری های
نامتناسب با شرایط فعلی ،رایگان نبودن خدمات درمانی ،پاسخگو نبودن مسووالن تامین اجتماعی به اوضاع خراب سازمان و اجرا نشدن اساسنامه صندوق های تامین اجتماعی گردهم آمده بودند .بخشی
از شعارها چنین بود.
اختالس ها قطع بشه ۵مشکل ما حل میشه
شعار ما این زمان ۵معیشت است و درمان
منزلت ،معیشت  ،سالمت ۵حق مسلم ماست
تورم ،گرانی  ۵بالی جان مردم
همسان سازی با دیگر بازنشستگان
حقوق ما دو میلیون  ۵خط فقر ده میلیون
یک بازنشسته که از کرمانشاه در این تجمع شرکت کرده بود در مورد مطالبات بازنشستگان صحبت کرد .پس از آن یکی از بازنشستگان فلزکارمکانیک پس از معرفی خود که بازنشسته فلزکارمکانیک
است ،در مورد همسان سازی حقوق ها که ناعادالنه بود حرف زد و در ادامه گفت که «:ما نشریه امید را مرتبن چاپ و نشر می کنیم هرکس که می خواهد با شماره من تماس بگیرد .در ضمن در حال
راه اندازی انجمن سالمندان هستیم که کل بازنشستگان را با هم متحد کنیم».
یک نفر از حراست مجلس آمد و از حاضران مطالبات را پرسید که رفیقمان حسین توضیحات کافی و مبسوطی داد .البته دیگران هم منجمله خانمها هم توضیح می دادند.
پس از تجمع تراکت های دستی از طرف بازنشستگان فلزکار مکانیک توزیع شد .هم چنین نشریه امید ،نشریه بازنشستگان فلزکارمکانیک میان بازنشستگان معترض توزیع شد که جمعیت مشتاقانه آنها را
گرفتند و برعکس دفعات قبل آن را در کیف خود پنهان نکردند و علنی در دست داشتند .
در پایان تظاهرات  2نفر جوان که خود را خبرنگار معرفی کردند سواالتی درباره خواسته جمع و ادامه تظاهرات پرسیدند که به آنها گفته شد اگر رسیدگی نشود این تجمعات ادامه خواهد داشت .تجمع
ساعت  00و  ۵۵دقیقه به آرامی خاتمه یافت.

(  - ) 26تعطیلی معدن سنگ تراورتن کردآباد تفت درپی تجمعات اعتراضی اهالی نسبت به عوارض زیست محیطی وبیکاری  5۰کارگرش
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روز چهارشنبه  28آبان،بدنبال تجمعات اعتراضی اهالی کردباد از توابع شهرستان تفت در استان یزد نسبت به عوارض زیست محیطی  ،معدن سنگ تراورتن تعطیل و 51کارگرش بیکار شدند.
کارگران بیکارشده با بیان اینکه حدود  06معدن سنگ در روستای کردآباد فعالیت دارند ،در تشریح دالیل تعطیلی یکی از معادن سنگ،به خبرنگار رسانه ای گفتند :این اتفاق به دنبال اجتماع شماری از
اهالی روستای کردآباد واقع شهرستان تفت بر سر مسائل زیست محیطی در معدن تراورتن رخ داده که به درگیری نیز منجر شده است.
آنها گفتند :در روزهای گذشته همزمان با شروع عملیات استخراج بخشی از این معدن از سوی یکی از شرکتهای بهرهبردار ،اهالی بومی روستای کردآباد مانع از فعالیت کارگران میشوند.
بر پایه این اطالعات؛ از زمان آغاز عملیات استخراج در این واحد معدنی ،طبق روال معمول شمار قابل توجهی از اهالی این منطقه برای جلوگیری از خسارتهای ناشی از تخریب محیط زیست ازسوی
شرکت استخراج کننده به معدن تراورتن مراجعه میکنند .این افراد بیشتر از اهالی روستاهای کرد آباد در شهرستان تفت هستند.
ظاهرا حضور مستمر اهالی روستاها در محوطه معدن تراورتن کردآباد باعث شده کارگران شاغل در این واحد معدنی برای انجام وظایف خود با مشکل مواجه شوند ،چنانچه به تشخیص کارفرما
فعالیت معدن از روز چهارشنبه به حالت تعطیل درآمده است.
یکی از کارگران معدن سنگ تراورتن روستای کردآباد با یادآوری شرایط نامناسب بازار کار در منطقه سکونت خود گفت :این واحد معدنی تنها فرصت شغلی منطقه است که در اختیار اهالی روستاهای
اطراف معدن قرار دارد.
فرماندار شهرستان تفت در گفتگو با رسانههای محلی ،ضمن تایید مشکالت به وجود آمده در این واحد معدنی گفت :به دنبال تجمع شماری از اهالی روستاهای اطراف معدن (کردآباد) در این واحد
معدنی ،شورای تامین برای حفظ امنیت کارگران و اهالی تصمیم به تعطیلی موقت این واحد گرفته است.
او با رد ادعای کارگران در خصوص اینکه اعتراض اهالی روستاها بر سر جذب نیروی کار غیربومی است ،گفت :اهالی این روستاها مدعیاند ادامه فعالیت معدن امکانپذیر نیست و موجب تخریب
محیط زیست آنها شده است.
او با بیان اینکه روز گذشته با ادامه درگیری اهالی با نیروی کار شاغل ،معدن به حالت تعطیل درآمده است.

ضمیمه ها :
*  -بازداشت دمحمخانی مترجم ،پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی در سه هفته پیش درسکوت خبری مطلق
به گزارش اول آبان کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور،دمحمخانی  مترجم ،پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی 01مهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در کمال تاسف
خبر این بازداشت تا امروز منتشر نشده و مسکوت مانده بود
وی مترجم کتابهایی همچون بیخانمانی و سیاستگذاری اجتماعی ،فرهنگ وبرنامه ریزی از سیمون آبرام و نظریههای جامعه شناسی پاتریک برت است.
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*  -بازداشتشدگان مهر ماه باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند
بیانیه تشکلها و گروه های کارگری ،بازنشستگان و فعالین دفاع از حقوق کودکان
بازداشتشدگان مهر ماه باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند.
ماه مهر امس ال پر بود از بازداشت و ایجاد فضای ترس و وحشت .فعالین کارگر و اجتماعی زیادی مورد یورش دستگاه های اطالعاتی و قضایی قرار گرفتند و روانه بازداشتگاه ها و شکنجه گاه های
مخوف گردیدند.
واله زمانی فعال کارگری و عضو سندیکای نقاشان البرز ،شبنم آشوری مدیر مسئول نشریه کارگری آگاهنامه ،آرش جوهری ،حنیف شادلو ،سمیه کارگر ،مهران رئوف و ناهید تقوی از جمله بازداشت
شدگان این دوره هستند.
واله زمانی همان روز بازداشت ،پس از پلمب مغازه (کافه) اجاره ایش آزاد می شود .اما با پلمب محل کسب و درآمد ،او را تحت فشار اقتصادی گذاشتهاند تا از مبارزه علیه فقر ،گرسنگی و خفقان و
سرکوب منصرف گردد.
شبنم آشوری دچار بیماری است و سمیه کارگر فاقد  91درصد بینایی می باشد اما با این حال تحت بازجویی و فشار هستند.
یورش گسترده حکومت به فعالین کارگری و اجتماعی در آستانه آبان ،سالگرد قتل عام جنایتکارانه بیش از  0511انسان معترض به فقر و خفقان که در میان آنان کودکان نیز بودند ،نشانه وحشت از به
خیابان آمدن مردم معترض و دادخواه قربانیان آن کشتار است.
خانواده های کشته شدگان در خیابان ها و به قتل رسیدگان زیر شکنجه در بازداشتگاه ها پس از خیزش آبان منتظر فرارسیدن سا لگرد قتل عزیزانشان هستند تا فریاد دادخواهی خود را سر دهند و مردم
عاصی از این همه ظلم بی گمان در کنارشان خواهند بود.
امروز که فقر و نداری به حدی رسیده است که ذهن و روان کودکان را نیز مورد هجوم قرار داده و هر روز شاهد خودکشی کودکی به خاطر نداشتن گوشی موبایل هستیم که بتواند با آن به شبکه شاد
آموزش و پرورش وصل شود و درس بخواند ،مردم بیش از هر زمان دیگری در گذشته حق دارند میلیونی به خیابان بیایند و خواهان محاکمه و مج ازات عاملین فقر ،گرسنگی و خودکشی در جامعه
باشند.
اقدامات سرکوبگرانه و بازداشت و تحت تعقیب و تحت ف شار قرار دادن فعالین کارگری و اجتماعی باید فورا متوقف شود و همه بازداشت شدگان باید بدون قید و شرط آزاد گردند.
0۵8۵0399
 -0اتحاد بازنشستگان ایران
 -2انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
 -3سندیکای نقاشان البرز
 -4گروهی از فعالین کارگری سقز
-5گروهی از فعالین لغو کار کودکان
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*  -بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) دربارهی صدور و تایید حکم دوسال زندان دمحم تقی فالحی( دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران)از سوی دادگاه تجدیدنظر
باز هم تایید حکمی ناعادالنه ،توسط دادگاه تجدید نظر ،کام فرهنگیان را تلخ و تلختر کرده است .در روزگاری که به دلیل بی کفایتی مسئوالن ،وضع مردم و مملکت روز به روز آشفتهتر میشود؛
ضرورت تجدیدنظر در رفتار حاکمان بیش از پیش احساس میگردد .افزایش بازداشتها و سرکوبها و پروندهسازی ها توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام ناعادالنه و سنگین توسط دستگاه قضایی
بیانگر این واقعیت تلخ است که گویی بخش هایی از حاکمیت و بلکه وجه غالب آن ،به جای اصالح امور ،بستن فضا و بریدن صدای معترضان و منتقدان را ترجیح داده و میدهند.
در همین راستا ،صدور حکم دو سال زندان ،برای دمحم تقی فالحی ،دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران ،کسی که دوست و دشمن او را به عنوان یکی از منطقیترین ،معتدلترین ،فرهیختهترین و
صادقترین فعاالن صنفی می شناسند و تایید این حکم ظالمانه توسط دادگاه تجدیدنظر ،آن هم بدون آن که حداقل حقوق متهم ،یعنی حق شنیدن دفاعیات و حضور وی در دادگاه تجدید نظر اعمال شده باشد،
برگ سیاه دیگری به کتاب قطور ظلمنامهای که گویا انتها ندارد؛ افزوده است.
به راستی ،فعاالن صنفی فرهنگیان ،به ویژه نمایندگانشان در کانون های صنفی ،که جز در جهت حمایت از حقوق صنفی شاغالن و بازنشستگان ،حمایت از اصول مصرح قانون اساسی به ویژه اصل
سیا م که بر فراهم کردن شرایط تحصیل رایگان برای همه ی فرزندان این کشور تاکید داشته اند؛ همچنین مخالفت با خصوصیسازی و پولیسازی و طبقاتی کردن امر آموزش و ...کار دیگری نکردهاند؛
با چه منطقی ،یکبه یک ،نوبت به نوبت و گروه به گروه با احکام قضایی ناعادالنه مورد غضب مسئوالن حکومتی قرار میگیرند؟
کدامیک از خواستههای این فعاالن فراتر از چهارچوبهای تعریف شده در همین قانون اساسی است که ظاهرا میبایست مورد وثوق مسئوالن حکومتی نیز باشد؟
آیا بگیر و ببندها ،تاکنون موثر بوده است؟
آیا فعاالن صنفی با این نوع از تهدیدها و پروندهسازیها از مطالبهگری به حق خود دست کشیده اند؟
آیا میتوان صدای حق طلبی را با اعمال خشونت ،خفه کرد؟
کدام فعال صنفی و یا فعال مدنی را سراغ دارید که پس از گذراندن حکم ناعادالنهی خود بر پیگیری راه بر حق خود مصممتر نشده باشد؟
شما بدون استثنا تمامی دبیرکل های کانون صنفی معلمان تهران و حتی دیگر اعضای هیات مدیرهی این تشکل و برخی تشکلهای دیگر استان ها را به کرات ،احضار ،بازداشت و با حکم قضایی ناعادالنه
به زندان افکنده اید.
آیا کانونها دست از آرمان هایشان برداشتهاند؟ آیا کانون ها تعطیل شدهاند؟
آیا کانون ها بدنام شدهاند؟
آیا این گونه اعمال ،جز افزایش نفرت و ناامیدی از اصالح امور و در عوض محبوبیت بیشتر کانون ها و فعاالن ،دستاورد دیگری نیز داشته است؟
راستی چه کسانی در درون همین سیستم ،امید بهبود و اصالح را در مردم کشتهاند؟
آیا نمیتوان نتیجه گرفت که کژاندیشی و یا حتی نفوذ عناصر نامطلوب در دستگاه های مختلف حاکمیتی ،می تواند عامل اصلی این نابسامانیها باشد؟
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کانون صنفی معلمان ایران(تهران) برای این پرسشها و صدها پرسش دیگر جواب میخواهد و کماکان تالش خواهد کرد که به وجدانهای بیدار در بخشهایی از حاکمیت که هنوز در پی اصالح امور
هستند ،تلنگری زده و اتمام حجت کرده باشد که تا اوضاع مملکت از این وخیمتر نشده کاری شایسته انجام دهند .هر چند به باور بسیاری ،همین االن هم دیگر دیر شده است و برای جلب اعتماد مجدد
مردم فرصتی باقی نمانده است.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) یک بار دیگر ،از برخی دلسوزانی که ممکن است هنوز در مصدر امور باشند میخواهد که ضمن لغو حکم ناعادالنهی دمحم تقی فالحی و آزادسازی سایر معلمان
دربند ،همچون اسماعیل عبدی ،دمحم حبیبی و ...اعتماد سازی را سرلوحهی کار خود قرار دهند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)به ریاست قوهی قضاییه نیز متذکر می شود ،زمان آن فرا رسیده است تا به شعارها و ادعاهایی که در رابطه با حمایت از فعالیتهای صنفی دادهاید ،عمل کنید و با
دستور لغو احکام معلمان دربند ،در عمل اثبات نمایید که در همچنان بر همان پاشنه نمیچرخد و در روش و رویهی دستگاه قضایی تغییری ایجاد شده است.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
99۵8۵3

*  -تحلیلی بر نقش رسانهها و روزنامهنگاران در ماجرای دختر آبادان
تهدید خبرنگاری افشاکننده ویدیوی دخترآبادان
یک روز از انتشار ویدیوی ضربوشتم زن جوانی که گفته می شود در اعتراض به آزارجنسی و تجاوز مدیر پاالیشگاه آبادان به خانه او رفته بود ،میگذرد؛ در این میان رسانهها و روزنامهنگاران چه
نقشی بازی کردند!؟
. 0روزنامهنگاران محلی به شکل مستقل اقدام به انتشار ویدیو و افشای علل ماجرا کردند .نام جهان نژادیان ،از مدیران پاالیشگاه به عنوان متجاوز و نام مامور حراست ،نخستین بار توسط آنها منتشر شد .
زن مضروب توسط مدیر پاالیشگاه سرباز زده است .
به اینترتیب. 2رسانهها و خبرگزاری های رسمی به سراغ مسئوالن استانی رفتند و صدای آنها بودند .گزارش خبرگزاری ایسنا و خبر فوری ،بهاره چشمبراه را که مورد حمله قرار گرفته است ،مسلح
معرفی میکند اما دریغ از اشارهای کوچک یا سوالی درباره چرایی شروع دعوا .این درحالیاست که همشهریآنالین در گزارش خود از ماجرا تاکید کرده است ،فرماندار آبادان از پاسخ به سوال درباره
تجاوز و بارداری  ،پروسه قربانیسازی متهمان واقعی و مجرم جلوه دادن قربانی حقیقی کلید خورد!
. 3خبرگزاری فارس و یار دیرینش بیست وسی این بار با سرعت چشمگیری وارد عمل شدند؛ کمتر از  2۵ساعت دو ویدیو ساخته و برای حذف ماجرای تجاوز و تطهیر مدیر پاالیشگاه ،از بهاره
اعتراف اجباری گرفته شد! بهعبارتی ،اینبار رسانه ها به جان بهاره که در این ماجرا بارها جسمش مورد تجاوز قرار گرفته بود ،تجاوز کردند.
حاال خبرنگاران محلی که در مناسبات قدرت ،سوی درست بازی ایستاده و به رسالت حرفهای خود پایبند بودند ،توسط مدیران و مسئوالن محلی تهدید به بازداشت شدهاند .پیش از این نیز در ماجراهای
مشابهی چون ریحانه جباری و افسانه نوروزی که هر دو قربانی روابط قدرت و مردساالری شده بودند ،وکال و رسانه هایی که قوانین و جامعه مردساالر را هدف قرار داده و کنار قربانی ایستادهبودند،
مورد تهدید نهادهای امنیتی قرار گرفته بودند.
در چنین مناسباتی ،ضرورت تشکیل یک نهاد مستقل برای حمایت از روزنامهنگاران بیش از پیش احساس می شود تا در روابط قدرت ،سوی درست میدان و مقابل تبعیض بایستد.
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روزنامهنگاران مستقل ایران

* -نامه سرگشاده معلوالن کردستان دراعتراض به عدم پرداخت  7ماه حق بیمه
روز شنبه  3آبان ،معلوالن کردستان با ا نتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس سازمان بهزیستی کل کشوراعتراضشان را نسبت عدم پرداخت  7ماه حق بیمه،رسانه ای کردند.
بخشی از این نامه که درشبکه های اجتماعی منتشر شده است بقرار زیراست:
.....همان طور که مطلع هستید طبق تعهد سازمان بهزیستی بنا بود تا پنج سال پرداخت حق بیمه مددجویان تحت پوشش رو سازمان تقبل کند و این منوال تا هفت ماه پیش ادامه داشت ولی متاسفانه هفت ماه
هست که هیچگونه اقدامی در همین راستا انجام نمیگیرد و این درحالی هس ت که اغلب ما مددجویان متاهل و بدون منبع درآمدی بجز مستمری و اضافه مستمری سازمان هستیم و قادر به پرداخت پول
بیمه خود نیستیم از شما بزرگوار درخواست پیگیری الزم رو داریم.

*  -فراخوان اعتراض به بی مسئولیتی صاحبان کار و مسئولین در قبال جان کارگران درپتروشیمی ها و فازها:
کارگر نفتگر:تخلف کرونایی پتروشیمی ها و فازها
بی مسیٔولیتی صاحبان کار و مسیٔولین در قبال جان کارگران جرم است
با وجود بخشنامه کرونایی سازمان منطقه ویژه پارس برای برقراری یک هفته کار ،یک هفته استراحت ،پتروشیمی ها و فازها در عسلویه و کنگان از عمل به این بخشنامه خودداری کرده و همچنان
نیروهای خود را ناگزیر به دو هفته کار یک هفته استراحت برای رسمی ها و  23روز کار ،هفت روز استراحت برای پیمانکاری ها می کنند  .مهمتر اینکه هیچگونه تجهیزات پیشگیری از گسترش این
بیماری مهلک در میان کارگران وجود ندارد.
محل استراحت کارگران تنگ و تراکم باالیی دارد .
خوابگاه ها کثیف ،غیر استاندارد و حتی در شرایط عادی نیز بیماری زاست.
این در حالیست گسترش این بیماری شدت گرفته و خیلی جاها را به منطقه قرمز تبدیل کرده است.
بی مسیٔولیتی پیمانکاران و صاحبکاران و مقامات مسیٔول در قبا ل جان کارگران جرم است و باید مورد پیگرد قرار گیرد .رعایت پروتکلهای جهانی پیشگیری از بیماری خطرناک کرونا ما کارگران در
اعتصاب بزرگمان بود.
امروز نیز این مساله یک موضوع اعتراض در میان کارگران است .
خطاب من به عنوان یک نفتگر به همه همکاران اینست که به هر شک لی که شده با برپایی اعتصاب یک ساعته تا تهیه طومارهای اعتراضی جلوی این فاجعه را بگیریم .و در خواستمان از همگان اینست
که اخبار نفت را وسیعا رسانه ای کنند.
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*  -رسالت مهجور رسانه
این یادداشت را ماندانا صادقی ،روزنامهنگار ،در پاسخ به یادداشت «نگذاریم آبادان در رسانهها ترور شود» محمود تیال ،روزنامهنگار نوشته است.
نگارآبادانی باصداوسیمای آبادان مصاحبه کرد
روزنامه سازهای مستقل کشو رو به خصوص جامعهی آبادان هنوز درشوک ویدیو  ۶۵ثانیه ای ضرب وشتم دختری جوان درمحلهی بریم بود که روزنامه
ِ
ت رسانه ،با ادبیاتی متفرعنانه نسبت به روزنامه نگاران مستقل و درعین حال نازل و
و بعد هم در صفحهی اینستاگرام "سالم آبادان)"(saLam.abadanبه جای پرداختن به حقیقت و یا پرداختن به قدر ِ
چاکرمابانه نسبت به رسانههای رسمی_دولتی از "ترور ناجوانمردانهی آبادان درسطح رسانه ها" نوشت تا باخیال خودش از این راه به مردم "سواد رسانهای"بیاموزد!
ایشان طبق معمول باتاکید بر "ویدیوی کوتاه ومنقطع شده" ( همچنان که دررابطه باویدیومحمودرضا شیرازی که درآن شهروندان را به خشونت تشویق می کرد هم بیان کرده بود) مینویسد" :آنچه اخیراً
در آبادان رخ داد و همراه بودن برخی افراد معلوم الحال بارسانههای بیگانه صرفا ً با اهداف ناصواب و مغرضانه صورت گرفته است .کشاندن یک دعوای خانوادگی به تصور درگیری یک زن با مامور
از تاکتیکهای جنگ نرم رسانههای معاند و فعاالن مغرض مجازی است".
بله! "دعوای خانوادگی" "افرادمعلوم الحال" " رسانههای بیگانه" همهی آن چیزی است که آقای محمودتیال می خواهد پشت کلمههایی مانند"جنگ نرم""،جنگ رسانهای"و"تکنیک بمباران خبری"پنهان
ت
کند .و از آنجایی که جامعه زودتر از آقای تیال و قاب صداوسیما فرامتن را دریافته است تنها کاری که ازدست ایشان بر میآید بازی در زمین "رسانه" است و به حاشیه کشاندن آنچه که در زیرپوس ِ
آبادان درجریان است .بلند کردن تابلو "رسانه" و "سوادرسانهای" و بزرگنمایی پیرامون "رسانههای معاند "تنها برگی است که روزنامهنگارانی همچون محمود تیال در آبادان به دست دارند تا به
آبادان امروز را انکارکنند و از این راه هرچه بیشتر دردهای آبادان را درونیتر ،شخصی تر،خانوادگی تروکم اهمیت ترجلوه دهند".دعوای خانوادگی"کلیدواژه ای است که
وسیلهی آن فساد ریشه دار در
ِ
نه فقط دردعواها وزد وخوردهای میان چندنفردریک محل مشخص (مانندمنزل مسکونی)معنی می دهدبلکه رمز وادبیات همان اشخاصی است که در درون اتاق های اصناف،بازرگانی،شوراهای شهر،
منطقهی آزاد ،احزاب سیاسی ،نهادهای خاص به کرات شنیده میشود .افرادی که به پشتوانه قدرت میتوانندمسایل را دریک چهارچوب معین(بخوانید زدوبند_تبانی)چنان حل وفصل
نگاران آزاد و مستقل خارج شود" .دعوای خانوادگی"روی دیگر فاجعهی بزرگی است که اتفاقا ً نامش نه دعوای خانوادگی بلکه
کنند(بخوانیدبایکدیگربه مصالحه برسند)که ازمدار ارزیابی روزنامه
ِ
نگاران فسادیاب هرچه بیشتر و هرچه سریع تر پنهان شود چراکه افراد همان خانواده به خوبی می دانند که معادالت قدرت تازمانی که درحوزهی
ت خانوادگی" است که باید از حوزهی روزنامه
"معادال ِ
ِ
کوچک "خانه وخانواده" قراربگیرد از امنیت برخوردار است.
مجازی سراسرکشور ،نشان داد که این
انتشارویدیو  ۶۵ثانیهایکه شخصیت اصلی آن نه "بهاره چشم براه" بلکه "احمدجهان نژاد" به عنوان منبع قدرت بود ،توسط روزنامه نگاران و فعاالن فضای
ِ
موضوع صرفا ً یک "دعوای خانوادگی" نیست که به واسطهی آن به قول محمودتیال" امنیت و آرامش روانی جامعه دستخوش التهاب شود"...یاوسیله و "فرصتی" باشد برای "عقده گشایی" .آقای
محمودتیال مدعی است در ماجرای ویدیو کتک خوردن وحشیانهی یک دخترآبادانی "جنگ رسانه ها" منجربه عقده گشایی شده است تا بتواند چشم خود را بر همراهی و همدلی فعاالن مجازی باهشتگ
دخترآبادان" که منجر به بی اعتباری برخی از رسانهها شد ،ببندد .یعنی همان رسانههایی که مورد تفقدش قرار گرفته اند چون به زعم ایشان" میدان را به رقیب واگذار نکرده اند".
" ِ
اما چرا محمود تیال این یادداشت را می نویسد؟
ت رسانههای سنتی است ( مثل صداوسیمای دولتی ،خبرگزاری های دولتی_رسمی) میکوشد بافرافکنی حول واژههایی همچون "فعاالن معلوم الحال" یا "شبکههای
از آنجا که ایشان نگران کاهش قدر ِ
معاند" ارزش های سنتی ،قیم مآبانه و ایدئولوژیک نیروهای محافظه کارسنتی وهمراه با قدرت را همزمان تقویت واحیاکند .و چون نمیخواهد بپذیرد که جامعه دیگر تن به تئوریهای نخ نما و
دار رسانه ها بیز ار است ،روزنامه نگاران را به دلیل انتشار ویدیو دخترآبادان متهم به "عمل نابخردانه وناشیانه" میکند
پندواندرزهای رسانههای سنتی را نمیدهد ،و از هر گونه تصمیمسازیهای جهت ِ
پرور آبادان بودکه توسط رسانه ها نمایش داده شد!درتعجبم
که دست در "تهیهی خوراک خبری برای رسانههای معاند" دارند! بی خبر از آنکه این چهرهی ساختارقدرت مدار ،پول محور و رانت
ِ
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ازکارشناسی که ازوضعیت های "پروپاگاندا" "جعل خبر" و"بزرگ نمایی"حرف می زند اما نمیخواهد بپذیرد که مرجعیت رسانه های رسمی_دولتی_حاکمیتی خیلی وقت است که از بین رفته ومردم
مدتهاست که شخصا دربارهی چگونگی استفاده از رسانههای دیداری و شنیداری تصمیم میگیرند.
انتشار این ویدیو  ۶۵ثانیهای بار دیگر به جامعهی روزنامه نگاران نشان داد که نقش رسانه هایی که سالهای طوالنی برای انبوهی ازمخاطبان ،محتواهایی مشخص و محدود تولید میکردهاند به سر
ب پیام و خبر را دراختیار
رسیده است و مخاطب دیگر مخاطب انبو ِه
منفعل درمقابل "پیام"نیستند و قدرت فیلترینگ که سالهاست در انقیاد اشخاص و نهادهای خاص است تمام شده و جامعه قدر ِ
ت انتخا ِ
ِ
آورده است .شوربختانه ویدیوی دردناک بهاره یک بار دیگر به جامعه نشان داد که نباید کتک خوردن این دختر مانند سربریدن "فاطمه بریحی" دردسته بندی مسائل خانوادگی قرار بگیرد و اتفاقا ً
"اجتماعی" شدن هرچه بیشتر اخبارشان می تواند دستگاه قضایی را در همراهی با افکارعمومی به پشتیبانی از این دختران بی پناه (که دربوم ماکم نیستند) ترغیب کند.
کالم آخر:
آقای تیال در قلمفرسایی پیرامون سوادرسانهای برای مردم نه تنها مردم را فراموش کرده بلکه با استفاده ازعباراتی همچون "امنیت و آرامش روانی جامعه "...بیش از پیش نشان داد که همان روزنامه
نگاری است که بلندگوی شهردار رابه دست میگرفت و روایتگر افتتاح زمین چمن مصنوعی و پل عابر پیاده بود و ابدا ً
راوی درد و بدبختی وزوال شهری به نام آبادان نیست .شهری که در چنبرهی
ِ
سده" تا "بِریم" خونین و زخمی است...
بدن نحیفش از" َ
باندهای فساد و قدرت (ازابتدای بازسازی تااکنون)دارد جان می َکنَد و ِ
مانداناصادقی_آبان0399
آبادان
برگرفته از کانال روزنامهنگاران مستقل ایران

*  -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
زندان دبیر کانون صنفی معلمان تهران ،دمحم تقی فالحی همچنین بازداشت چند تن از حامیان حقوق کارگران در روزهای گذشته را محکوم میکنیم
حکم دو سال
ِ
زندان دمحم تقی فالحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران در شعبه تجدید نظر تایید شد .محکومیت ایشان به اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت کشور از
در ادامه سرکوب فعاالن صنفی معلمان ،حکم دو سال
ِ
طریق شرکت در تشکل کانون صنفی معلمان تهران بوده است .این در حالی است که فعالیت ایشان و دیگر فعاالن صنفی معلمان دربند دفاع از معیشت معلمان همچنین فعالیت در جهت آموزش و پرورش
رایگان همگانی بوده است.
ِ
در روزهای گذشته چند تن از حامیان حقوق کارگران و محرومان ،در شهرهای مختلف بازداشت و اطالع دقیقی از وضعیت آنان در دست نیست .اسامی بازداشت شدگان :آرمان اسماعیلی ،شبنم
آشوری ،الوار قلیوند ،ندا پیرخضریان ،لقمان پیرخضریان ،آ رش جوهری ،اندیشه صدری ،حنیف شادلو ،سمیه کارگر ،مهران رئوف ،بهاره سلیمانی ،ناهید تقوی.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت و زندانی کردن فعاالن صنفی معلمان ،فعالین کارگری و حامیان حقوق کارگران را قویا محکوم و خواهان آزادی کلیه آنان و لغو
احکام صادره قضایی در این رابطه میباشد.

*  -آزادی موقت شبنم آشوری از زندان با تودیع قرار وثیقه  5۰۰میلیون تومانی
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روز سه شنبه  6آبان ،شبنم آشوری مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه ،با تودیع قرار وثیقه  511میلیون تومانی موقتا تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

*  -بیانیه کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز در محکومیت دو سال حبس تعزیری آقای دمحم تقی فالحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران
همکاران گرامی :
آقای دمحم تقی فالحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران به دو سال حبس تعزیری محکوم شدند ،متاسفانه این حکم در دادگاه تجدید نظر بدون استماع مدافعات ایشان و وکیل پرونده تایید شد.
با عنایت به اینکه در مواد متعدد قانون اساسی حق تشکل یابی  ،تجمع  ،راه پیمایی و آزادی بیان به صراحت بیان شده ،شاهد آن هستیم ک ه فعاالن صنفی و مدنی با اتهامات واهی عضویت در تشکل غیر
قانونی یا حضور در تجمع و  ......راهی زندان می شوند.
کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز این اقدامات مخالف قانون اساسی راشدیدا محکوم نموده و از ریاست محترم قوه قضائیه در خواست می کند ،ش ورایی متشکل از قضات آگاه به قانون اساسی و قوانین
موضوعه کشور ،جهت رسیدگی به این پرونده و پرونده سایر معلمان زندانی تعیین نمایند ،تا بیش از این شاهد ظلم مضاعف به فعاالن صنفی معلمان نباشیم .
بدیهی است هر گونه اقدامی که باعث عدم اجرای این حکم و آزادی معلمان زندانی گردد باعث برگشت اعتماد جامعه فرهنگیان نسبت به قوه قضائیه و عملکرد آن می شود.
کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز
99۵8۵۶

*  -لگدمالی حقوق کودکان وزنان کارگر جنوب کرمان( 9۰تا  6۰سال) زیر سایه سکوت مسئولین ذیربط
برای تهیه این گزارش به مدت یک هفته در مکانهای مختلفی مثل گلخانه ها ،مزارع کشت پیاز و سایر محصوالت جالیزی در جنوب کرما ن مستقر شده ایم و پای صحبت تعدادی از زنان کارگر نشستیم
که در سنین مختلف  01تا  61سال برای امرار و معاش زندگی در زمینهای کشاورزی مشغول فعالیت هستند.
از آنها در خصوص دغدغه ها و خواسته هایشان پرسیدیم که بدون استثنا اولین دغدغه همهی آنها دستمزد پایین بود ،آنها میگفتند با توجه به اینکه ما گاهی بیشتر از مردها کار می کنیم و ساعات
طوالنی تری در زمینهای کشاورزی و گلخانهها برای کاشت و برداشت محصول میمانیم ،اما یک سوم دستمزد مردها را میگیریم که نوعی تبعیض است.
عالوه بر آن ایمن نبودن محیط کار از نظر مسائل بهداشتی در مکانهایی مثل گلخانهها که درصد سموم و کودهای کشاورزی که تبخیر میشود و در محیط میمانند بیش از حد مجاز است از دیگر
گالیههای آن ها از کارفرمایان بود که به این مسائل توجه ندارند و تاسف بارتر این که حتی بعضی از آنها در این شرایط کرونایی ماسک ساده هم نداشتند.
محل سکونت اغلب این زنان کشاورز در نزدیکی همان گلخانه ،مزرعه و یا باغی است که کار می کنند ومحل زندگی بیشتر آنها آلونک هایی است که از چوب و پالستیک ساخته شده اند و در مقابل آتش
سوزی ،حشرات ،مار ،عقرب و بسیاری از مسائل دیگر آسیب پذیرند.
اما مه م تر از همه بالتکلیفی این زنان زحمت کشی بود که باید تا پایان عمر خود کار کنند چراکه بیش از  95درصد این افراد فاقد بیمه هستند در صورتی که بعضی از آنها خصوصا در گلخانهها سابقه
کار چند ساله داشتند اما کارفرمایان آنها را بیمه نکرده اند.
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جا به جایی زنانی که فاصله محل کار تا منزلشان بیشتر بود به وسیله وانت بارها انجام می شد به طوری که در شرایط فعلی و ویروس کرونا تعداد زیادی از زنان بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی با
وانت جابه جا میشدند و در صورت چپ کردن وانت فاجعه به بارخواهد آمد.
بی توجهی به اشتغال زنان درای ن منطقه باعث شده است برخی زنان از شدت فقر و نیازمندی حاضر شوند با دستمزد کم و یا در مواردی مجانی و در برابر مقداری سبزیجات در زمینهای کشاورزی
کار کنند تا امید خود را در زندگی از دست ندهند.
دیدن این وضعیت ناگوار و ناراحت کننده سبب شد تا برای جویا شدن علت آ ن به سراغ مسئوالن جنوب استان کرمان برویم تا شاید قدمی برای این افراد برداشته شود.
مسئول امور بانوان شهرستان جیرفت در این باره گفت :اکثر کارگران گلخانهها زنان و دختران روستایی هستند که بیشتر آنها زنان بی سرپرست ،بدسرپرست یا خودسرپرست هستند.
او در خصوص مشکالت این زنان که بیشتردر معرض آسیبهای روحی و جسمی هستند ،افزود :با توجه به شیوع ویروس کرونا تعداد زیادی از زنان کارگر باالی وانت بارها سوار میشوند تا از
روستا به محل کارشان بروند واگریکی از آن ها ناقل بیماری باشد برای دیگر اعضای گروه نیزمشکالت جدی به وجود میآورد.
اوگفت :این کارگران زحمت کش هیچ گونه امنیت شغلی ندارند و فقط در فصل کاشت از آنها بیگاری می کشند و با دستمزد ناچیزی مورد سوءاستفاده واقع میشوند.
وی افزود :این زنان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند و هیچگونه حمایتی از آنان نمیشود و به دلیل شرایط بد محیط کار از نظر روحی و جسمی آسیب بسیاری میبینند.
سری به اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان جیرفت زدیم تا ببینیم سهم این زنان زحمتکش در این سازمان چقدر است؟
سرپرست اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان جیرفت در خصوص سهم زنان کشاورز گفت :تقریبا بین  31تا  41درصد کارگران زن در بخش کشاورزی به صورت فصلی مشغول به کار
هستند.
او با بیان اینکه زنان کارگر دربخش کشاورزی زیرمجموعه کارگاه های خدماتی ،تولیدی ،صنعتی یا کشاورزی قرار میگیرند ،افزود :بر این اساس همه زنان کارگری که در بخش کشاورزی مشغول به
کار هستند مشمول قانون کار هستند.
وی افزود:هیچ سرپرست خانواده ای راضی نیست که همسرش در بخش کشاورزی با این وضعیت بد کار کند ،اما به دلیل مشکالت اجتماعی و اقتصادی که دارند مجبور به کارگری در بخش کشاورزی
روی بیاورند.
اوادامه داد :زنانکارگر کشاورز معموال بیمه نمیشوند و کارفرماها در این مورد تخلف می کنند ،زیرا به دلیل حجم زیاد کار در فصل کاشت و برداشت قضیه از چشم بازرسان مخفی میماند و آنها بیمه
نمی شوند ،که با کمال تأسف باید گفت نه اداره تأمین اجتماعی میتواند به خوبی بازرسی انجام دهد و نه بازرسین اداره کار که به همین دلیل آنها از مزایای بیمه محروم میشوند!
قابل یادآوری است که ،جنوب استان کرمان یکی از قطب های کشاورزی درکشور است که ساالنه بیش از چهار و نیم میلیون تن محصول کشاورزی تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی میکند.
بخش هایی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ  01آبان

*  -کنش های دامنه دار اهالی مناطق عمارلو ،فاراب ،نوده و خورگام ،رحمت آباد و رستم آباد رودبار وکارگران سابق معدن زغال سنگ سنگرود در راه دست یابی به کار
کارگر سابق معدن زغال سنگ سنگرود:پس از تعطیلی معدن ،کارگران بیکار شده با همراهی اهالی روستاه ای همجوار برای احیای معدن و بازگشت به محل کارسابق خود؛ بارها به نهادهای مختلف
دولتی در استان گیالن و تهران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن ،شرکت تهیه تولید و . .در نهایت به وزارت صمت مراجعه کردهاند اما هنوز به نتیجهای نرسیدهاند.
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روز شنبه  01آبان،تعدادی از کارگران قدیمی معدن زغال سنگ البرز غربی (سنگرود) به نمایندگی از حدود  21هزار نفر از اهالی شهر و روستاهای همجوار این واحد معدنی ،خواستار حل مشکالت
رفع موانع راهاندازی این واحد تولیدی برای اشتغال جوانان بیکار منطقه شدند.
و ِ
یکی از کارگران سابق معدن زغال سنگ سنگرود به خبرنگار رسانه ای گفت :بزرگترین واحد معدنی تولید زغال سنگ استان گیالن در ارتفاعات شهرستان رودبار حدفاصل کیلومتر 21محور جاده
لوشان به جیرنده قرار دارد که سالهاست فعالیت این واحد معدنی که به نام «معدن زغال سنگ سنگرود»شهرت دارد به بهانه غیراقتصادی بودن ،متوقف شده است.
او با بیان اینکه تعداد زیادی از کارگران معدن زغالسنگ البرز غربی (سنگرود) قبل و بعد از متوقف شدن فعالیت تولیدی طی چند مرحله تعدیل ،بازنشسته و بازخرید شدهاند ،در ادامه افزود :در نهایت
آن زمان (دی ماه )93از مجموع حدود 371کارگر این واحد معدنی حدود 83کارگر باقی ماندند که برای پرکردن سوابق بیمهای برای بازنشستگیشان  32نفر به معدن «گلرود» مازندران و  50نفر
دیگر به یک کارگاه تولید زغال سنگ در  35کیلومتری معدن زغال سنگ پرورده طبس که از واحدهای زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران محسوب می شود ،منتقل شدند که هنوز
فعالیت شمار زیادی از آنها در این معادن ادامه دارد و بازنشسته نشدهاند.
وی افزود :در این مدت طوالنی کارگران بیکار شده با همراهی اهالی روستاهای همجوار برای احیای معدن و بازگشت به محل کارسابق خود؛ بارها به نهادهای مختلف دولتی در استان گیالن و تهران،
سازمان توسعه و نوسازی معادن ،شرکت تهیه تولید و . .در نهایت به وزارت صمت مراجعه کردهاند اما هنوز به نتیجهای نرسیدهاند.
این کارگر افزود :معدن زغال سنگ البرز غربی دارای انبوهی از بهترین و مرغوبترین ذغال سنگها است اما متاسفانه سالهاست که بدلیل بیتوجهی مسئوالن وقت از فعالیت باز ایستاده است.
او اضافه کرد :انحالل معدن سنگرود در حالی آن زمان انجام شد که بر اساس نقشه های قدیمی و اسناد مربوط به کارشناسان آن دوره این واحد معدنی  41تا  61سال آینده ذغال سنگ قابل استخراج دارد.
در ادامه یکی دیگر از کا رگران قدیمی معدن سنگرود در توصیف این واحد معدنی گفت :این معدن تنها نقطه عطف اقتصادی دو منطقه «فاراب» و «خورگام» در شهرستان رودبار گیالن بود و زمانی
بالغ بر  3هزار و  511کارگر در خانه های سازمانی با همه امکانات رفاهی ،تفریحی در این معدن کار میکردهاند اما با خصوصیسازی آن نه تنها تعداد کارگران به مرور به  371کارگر تقلیل یافت
بلکه این معدن با همه امکاناتش به بهانههای مختلف غارت شد .در عین حال در جریان حادثه انفجار یکم تیرماه سال  0376معدن زغال سنگ سنگرود که تعداد 21کارگر کشته و  51نفر دیگر دچار
سوختگی جدی ش دند ،مردم منطقه هنوز داغدار این اتفاق تلخ هستند.
او با بیان اینکه از معدن سنگرود هم اکنون چیزی جز یک ساختمان اداری با چند پست نگهبانی باقی نمانده است ،در ادامه درباره شرایط زندگی کارگران و اهالی همجوار آن بعد از تعطیلی معدن
سنگرود گفت :شرایط کار و زندگی کارگران این معدن بعد از تعطیلی بسیار سخت شد .تعطیلی معدن صدمات جبران ناپذیری را به خانوادههای آنها وارد کرد .تعطیلی معدن و بیپولی کارگران معدن
که عمده ساکنان این منطقه بودند ،سبب شد بسیاری از کسبه و اصناف ،کسب و کار خود را به شهرهای اطراف انتقال دهند .با خالی شدن سکنه روستاها ،مدارس هم یک به یک تعطیل شدند و کارگران
ناچار مهاجرت اجباری را به نزدیکترین شهرها در پیش گرفتند.
این کارگر اضافه کرد :اشتغال مردم در سالهای گذشته از طریق سه واحد صنعتی معدن سنگرود ،سیمان لوشان و کارخانه آب معدنی داماش تامین میشد اما حاال با تعطیلی این سه واحد صنعتی ،زندگی
هم در این منطقه در حال از بین رفتن است.
این کارگر البرز غربی با ابراز تاسف از بی توجهی مسئوالن به احیای معدن زغال سنگ سنگرود و مشکالت معیشتی که در نتیجه تعطیلی این معدن برای کارگران و اهالی مردم محروم عمارلو ایجاد
شده ،افزود :منطقه عمارلو دارای معادن رو و زیرزمینی زیادی است به همین دلیل سال ها بعد از تعطیلی معدن سنگرود قرار شد در کنار یک معدن عظیم سنگ آهک یک کارخانه سیمان به نام سیمان
فاراب ساخته شود اما متاسفانه با نفود برخی مسئوالن و بدون کارشناسی کارخانه در یک مکا ن غیرمعدنی در یک نقطه دور در استان گیالن ساخته شد و هم اکنون این واحد در تامین مواد اولیه تولید
دچار مشکالت فراوانی است.
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این کارگر گفت :از آنجا که معدن سنگرود قطب صنعتی منطقه رودبار بود و با ظرفیت اشتغال 3هزار و  511نفری در کل شهرستان و پنج منطقهی آن ،عمارلو ،فاراب ،نوده و خورگام ،رحمت آباد و
رستمآباد را پوشش می داد ،از مسئوالن درخواست داریم برای از سر گیری فعالیت این معدن و احیای آن ،هر چه سریعتر چارهاندیشی کنند.

*  -ادامه اعتراضات کارگران راه آهن(شرکت تراورس)نسبت به پایمالی حقوقشان با افشای مدیران
جمعی از کارگران شرکت تراورس :فقط یک حرکت انقالبی میتواند حقوق از دست رفته ما کارگران مظلوم را زنده کند.
معینی کیست؟!
فردی معلوم الحال که خدای ادعا است و از اصول مدیریت فقط تبلیغات پوچ و دروغین آن را به خوبی درک کرده است...
اما کجا بود و به کجا رسید  ،نیز خود حکایتی دارد بس قابل توجه!
این شخص نه سواد کاری دارند و نه اصول مدیریت را میدانند ...تنها و تنها با رانت هایی که داشتند در یک برهه وارد راه آهن شدندو با برگزاری مراسم عزاداری و سیاه نمایی  ،تا معاونت فنی راه
آهن پیش رفتند.
در زمانی که تصدی اداره کل خط و م عاونت فنی راه آهن را داشتند شرکت تراورس که به حق بزرگترین شرکت ریلی در منطقه غرب آسیا بود را با پایین ترین نرخ ممکن ،به هلدینگ فاسد امیرمنصور
آریا فروخت و هزاران کارگر و متخصص ریلی و سرمایه های ملی ایران را به هدر دادند !!....
در زمان تصدی بر اداره کل خط ب ا خروج میلیاردها دالر ثروت این مملکت،ماشین آالتی وارد مجموعه راه آهن نمودند که بسیاری از آنها بالاستفاده ماند .ماشین هایی مانند ریل ساب و ریلتراش که
هیچگونه بازدهی مناسبی در کار نداشته و ندارند!
ایشان فقط به منظور گرفتن پورسانت و شیرینی خود وارد معامالت برون مرزی میشد و بسیار زرنگتر از این حرفها هستند!
حتی پول کارگران را برداشتند و با آن به سفرهای خارجه رفتند و میلیاردها تومان را در جاهایی غیر از کار مفید سرمایه گذاری نمودند ...با اعتبار شرکت تراورس برای خود و خانواده و اطرافیانی
مانند قلیزاده ی بیسواد و بی ادب! میلیاردها تومان وام گرفته اند و اینک به برج سازی در باالی شهر مشغول هستند!!
قوه ی قضاییه باید وارد شوند!
تبلیغات و شعارهای ایشان دیگر کارساز نخواهد بود!
میلیاردها تومان بیمه معوقه
میلیاردها تومان مالیات معوقه
و میلیاردها تومان مطالبات کارگران زحمتکش راه آهن...
و میلیاردها تومان ضرر از فروش اوراق قرضه ی دریافتی و تبانی با پرداخت کنندگان و فروشندگان اوراق....
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و اینها ...تنها گوشه ای از سوءمدیریت ایشان است!
کسی که خود را برترین میداند و همه را احمق!!
کارخانجات تراورس را به کلی نابود کردند و عمال" آنها را تعطیل ...ولی دستگاه تبلیغاتی ایشان همچنان فعال و مشغول به دروغ پردازی است!
آیا زمان آن نرسیده که قوه قضاییه ورود کنند و تخلفات ایشان و تیمش را بررسی نمایند؟!!
آیا انتخاب مدیرعاملی ایشان از طرف گروه آریا منصور ،پاداش واگذاری شرکت به آنها بوده است؟!
تا جای ی که میتوانید این همه ظلم و هدر رفتن منابع را به اطالع مقامات برسانیم ...و انتشار دهیم...
فقط یک حرکت انقالبی میتواند حقوق از دست رفته ما کارگران مظلوم را زنده کند...

*  -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
به تبعیض بین پرسنل زحمت کش شرکت واحد و کارکنان شهرداری در این شرایط بحران کرونایی پایان دهید
با توجه به افزایش شدید مبتالیان به ویروس کرونا در تهران ،دستور داده شده تمامی دستگاه های اجرایی در تهران از پنجاه درصد کارکنان خود بکاهند اما متاسفانه مدیریت شهری و مدیریت شرکت
واحد ،هیچ کاهشی در تعداد رانندگان شاغل انجام ندادهاند و این زحمت کشان با هیچ امکانات حفاظتی همچنان باید اشتغال داشته باشند .در صورتیکه اینگونه مدیریت کردن خطوط بی آرتی در این
شرایط بحرانی می تواند باعث افزایش شیوع این بیماری در بین رانندگان و مسافران گردد.
جای تاسف دارد که نه تنها ازسوی مدیریت شهرداری و مدیرعامل شرکت واحد هیچ امکانات حفاظت بهداشتی (از قبیل ماسک و مواد ضد عفونی کننده و دستکش) برای این عزیزان درنظر گرفته نشده
بلکه تدابیری هم جهت دورکاری و کم کردن پرسنل زحمت کش حمل و نقل عمومی و رانندگان شرکت واحد ،در این شرایط حساس و بحرانی از سوی شهرداری صورت نگرفته است.
سندیکای کارگران شرکت واحد به مدیریت شهرداری و شرکت واحد تاکید می کند همانگونه که به فکر پرسنل اداری و مدیران خود برای مبتال نشدن به بیماری کرونا هستید و از تمام امکانات مانند کم
کردن پرسنل و ساعات کاری کارکنان و دراختیار گذاشتن مواد ضدعفونی و ...استفاده میکنید .بهتر است دست از تبعیض بین پرسنل بردارید و تدابیری جهت حفاظت بیشتر در جهت تهیه اقالم بهداشتی
ت کارگران شرکت واحد را تشکیل می دهند اختصاص دهید و حتی باید پاداش و یا کارانهای را برای کارکرد دراین شرایط
و حفاظتی برای رانندگان و کارگران تعمیرگاهها و کارگران خدماتی که اکثری ِ
بحرانی برای این کارگران و رانندگان در نظر بگیرید.
رانندگان وکارگران شرکت واحد هم از کارکنان شهرداری محسوب می شوند اما متاسفانه همیشه مدیریت شرکت واحد و شهرداری تبعیض بسیاری نسبت به کارگران و رانندگان شرکت واحد با سایر
کارکنان شهرداری قائل شده است و در شرایط بحرانی هیچگونه تدابیر و امکانات حداقلی برای رانندگان و کارگران از سوی مدیریت درنظر گر فته نشده است و همچنان این تبعیضات بین پرسنل
شهرداری وشرکت واحد وجود دارد.
*  -کارزارجهانی انجمن جهانی قلم برای آزادی فوری و بی قید و شرط سه نویسندهی عضو کانون نویسندگان ایران
کانون نویسندگان ایران:
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انجمن جهانی قلم با ارائهی راهکارهایی از  0۵1شعبهی خود در  011کشور جهان خواسته است برای لغو حکمهای زندان بکتاش آبتین ،رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن اقدام کنند .انجمن جهانی قلم
اتهامات علیه این سه نویسنده را نقض حق آزادی بیان دانسته و با تشکیل شبکهی اقدام فوری ،خواهان آزادی آنها از مقامات ایرانی شده است .
پیشتر نیز ،در  20می سال جاری انجمن جهانی قلم بیانیه ای در اعتراض به احضار بکتاش آبتین ،رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن به زندان منتشر کرده بود و اعضای خود را به اقدام فوری در
برابر این احکام فراخوانده بود.
فراخوان پن به زبان انگلیسی است و گروه مترجمان کمیسیون انتشارات کانون نویسندگان ایران آن را به فارسی برگردانده است.
فراخوان انجمن جهانی قلم ) (PEN Internationalدر بارهی سه نویسندهی عضو کانون نویسندگان ایران
ایران :نویسندگان بکتاش آبتین ،رضا خندان مهابادی و کیوان باژن در زندان
12۵2121
شبکه ی اقدام فوری
در  2۶سپتامبر  2121سه نویسنده ی ایرانی ،بکتاش آبتین ،رضا خندان مهابادی و کیوان باژن به خاطر نوشتههای انتقادیشان برای تحمل احکام زندان خود ،روانهی اوین شدند .انجمن جهانی قلم بر این
باور است که اتهامات علیه این سه نویسنده ،نقض حق آزادی بیان است و به این ترتیب خواهان آزادی آنها از مقامات ایرانی شده است.
سلیل تریپاتی) ، (Salil Tripathiرئیس کمیتهی نویسندگان دربن ِد انجمن بینالمللی قلم ،در اینباره میگوید« :بکتاش آبتین ،رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن هرگز نمیبایست محاکمه و محکوم
می شدند و خاصه در شرایط کنونی که کووید  09در ایران شایع شده است به هیچ وجه نباید زندانی شوند .این نویسندگان صرفا ً به دلیل نقد مستمر دولتهای وقت در ایران تحت تعقیب و
آزارقرارگرفتهاند .شگفت آن که یکی از اتهام های این نویسندگان حضور بر سر مزار نویسندگان مخالف است .در زمان شیوع عالمگیر ویروسی که تأثیری جدی بر اوضاع ایران گذاشته است ،اولویت
دولت ایران باید حفظ سالمت عمومی ب اشد نه مرعوب ساختن و به زندان افکندن نویسندگان».
لطفا ً اقدام کنید و با عنایت به نکات زیر لغو احکام زندان نویسندگان نام برده را درخواست کنید:
 ●واداشتن مقامات ایران به فسخ اتهامات علیه نویسندگان ،بکتاش آبتین ،رضا خندان مهابادی و کیوان باژن .این محکومیتها ،تخلف آشکار از مادهی  01میثاق بینالملل حقوق مدنی و سیاسی
)(ICCPRاست که ایران یکی از اعضای آن است؛
فراخوان برای آزادی فوری و بی قید و شرط آنها؛
سوء استفاده از نظام قضایی برای اذیت و آزار نویسندگان پایان دهند و تمام کسانی که صرفا ً برای استفاده از حق آزادی عقیده و بیان به زندان افکنده شدهاند را
●از مقامات دولت ایران بخواهید به
ِ
بی درنگ آزاد کنند .درخواستهای خود را برای مقامات زیر در ایران بفرستید:
•رئیس قوهی قضائیهی جمهوری اسالمی ایران ،حجت االسالم ابراهیم رئیسی
نشانی :ایران ،تهران ،خیابان ولی عصر ،بن بست عزیزی ،شماره  ،۵روابط عمومی قوهی قضائیه جمهوری اسالمی ایران
ایمیل: iran@un.int
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توییتر(: @Iran_UNانگلیسی)
•رئیس جمهوری اسالمی ایران ،حسن روحانی
نشانی :ایران ،تهران ،میدان پاستور ،خیابان پاستور ،دفتر رئیس جمهوری اسالمی ایران
ایمیل: media@rouhani.ir
توییتر (: @HassanRouhaniانگلیسی) و ( @Rouhani_irفارسی)
لطفا رونوشت درخواست ها را به سفارت ایران در کشور خودتان ارسال کنید: https://embassy.goabroad.com/embassies-of/iran
خواهشمندیم انجمن بین المللی قلم را از هر یک از اقدامات خود و پاسخهایی که دریافت کردید ،مطلع کنید.
همچنین از اعضای انجمن جهانی قلم دعوت می شود که هرگونه اطالعات خود را از بکتاش آبتین ،رضا خندان مهابادی و کیوان باژن و کارزارهای مبارزاتی مراکز خود را از طریق رسانههای جمعی
به اشتراک بگذارند.
اعضا دعوت میشوند به:
●انتشار مقاله و نظرها در مطبوعات ملی یا محلی با تأکید بر پرونده ی بکتاش آبتین ،رضا خندان مهابادی و کیوان باژن و مورد آزادی بیان در ایران؛
●به اشتراک گذاری اطالعات درباره ی بکتاش آبتین ،رضا خندان مهابادی و کیوان باژن و فعالیتهای کارزاری خود از طریق رسانههای اجتماعی.
لطفا ً انجمن جهانی قلم را از فعالیتهای خود مطلع سازید.

*  -اظهارات فرزانه زیالبی درباره کارگران زندانی
روز یکشنبه  00آبان ،فرزانه زیالیی وکیل دادگستری طی گفتگوبا خبرنگار رسانه ای ،چهار کارگر بازداشتی هفت تپه خبر داد و گفت :اتهام آنها اخالل در نظم عمومی عنوان شده و هم اکنون پرونده
این کارگران به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه روز یکشنبه  00آبان ،در خصوص پرونده آنها اعالم وکالت کرده و با این کارگران در زندان مالقات داشتم ،افزود :مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری شوش در روز شنبه،
عمال باعث تعطیلی دادگستری شده و روزیکشنبه هم رئیس دادگستری و دادستان حضور نداشتند .پیگیری من و نمایندگان کارگری از جانشین رئیس دادگستری نیز بیپاسخ و بینتیجه ماند.
وی افزود :ظاهرا وثیقه پنجاه میلیونی برای کارگران تعیین شده ،ولی به آنها ابالغ نشده است .همه موارد یاد شده و تعلل در ابالغ قرار ،موجبات طوالنی شدن بازداشت کارگران را بدون هیچ ضرورتی
فراهم کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد :وثیقه پنجاه میلیونی تاکنون به کارگران ابالغ نشده و باید در نظر داشت که این قرار از نظر نوع و میزان ،قرار متناسبی نیست .همچنین تامین آن از عهده کارگر نیز خارج
است .با این همه ،موافقت یا عدم موافقت دادستان با قرار وثیقه پنجاه میلیونی مشخص نیست.
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قابل یاد آوری است که 4 ،کارگر هفت تپه بنام های یوسف بهمنی،مسعود حیوری ،حمید ممبینی وابراهیم عباسی منجزی در تجمع اعتراضی روز پنج شنبه  8تعدادی از کارگران نسبت به عدم پرداخت
حق اضافه کاری ماه های تیر ومرداد  07همکارشان دراین مجتمع با دخالت نیروهای انتظامی ویگان ویژه بازداشت شدند و کماکان درزندان فجر شهرستان دزفول درحبس بسر می برند.
طی روزهای جمعه،شنبه ویکشنبه( 01 ، 9و 00آبان) هم جمعی از کارگران هفت تپه با تجمع مقابل دفتر مدیریت شرکت  ،پلیس امنیت و دادگستری شوش خواهان آزادی  4همکارشان شده بودند.

*  -بیانیهی 24روزنامهنگار زن درباره روایتهای اخیر آزارگری
سرانجام جنبش روایتگری آزار به داالنهای مطبوعات رسید؛ جایی که خیلیها باید از آن بترسند .درباره ی مورد اخیری که مطرح شده ،چند روایت را شنیدهاید اما آنچه بر هیچ یک از
روزنامهنگاران پوشیده نیست ،این است که دهها روایت مشابه دیگر هم شنیدهایم و حتی برخی شاهد آزارها بودهایم .بسیاری از زنان روزنامهنگار و غیرروزنامهنگار راوی آزارها و تعرضهای آقای
متجاوز بودهاند و خوشحالیم که حاال روایتها از پستو بیرون کشیده شده است .
ما بخش زیادی از این راویان آزار را می شناسیم و متاسفیم که احتماال زنان دیگری هم هستند که رنج آزار و تعرض را محتمل شدهاند اما هنوز هم سکوت کردهاند .همهی آنها بدانند که متجاوز دیگر
نمیتواند با تلهگذاری ،خاک بر چشم قربانیان بپاشاند .
ما امضاکنندگان تا پایان ،از تکتک شما زنان و راویان آزار حمایت میکنیم تا حرف بزنید و عقب ننشینید .
ما همچنین از مسووالن رسانهها نیز انتظار داریم چشم خود را بر روایتهای آزارگری متجاوز و برخی دیگر از مردان رسانهای نبندند .آزارگران باید موظف به پاسخگویی نسبت به اعمال خود شوند؛
فضای امن ،حق ماست .
- 0انسان نگار
 -2ایکدر سولماز
-3باقری نگین
-۵بیات فرنگیس
-۵جمالپور فاطمه
- ۶حاجیزاده مولود
-7حامدی نیلوفر
- 8حسینزاده محبوبه
- 9رخش سودابه
- 01زارع سارا
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- 00شعاعی شیما
- 02عباسی فائزه
- 03فرشید آرزو
-0۵قلیزاده مهتاب
- 0۵قوامی غنچه
- 0۶کریمیان خاطره
- 07کیمیایی هدیه
- 08محسنی سارا
- 09دمحمی الناز
-21دمحمی الهه
- 20ملکی شیدا
- 22نوبری صبا
- 23وحیدیان مریم
 - 2۵غالبی فرحناز

*  -آزادی موقت حامند پورمند خبرنگار ورزشی در گنبد با تودیع وثیقه  2۰۰میلیون تومانی
روز دوشنبه  02آبان ،حامد پورمند خبرنگار ورزشی و بالگر اینستاگرام پس از  24ساعت بازداشت بدلیل شکایت مدیر کارخانه لبنیات صباح گلستان بطور موقت آزاد شد.
به گزارش یک منبع خبری محلی،روز یکشنبه  00آبان،حامد پورمند ،خبرنگار ورزشی و بالگر اینستاگرام در پی احضاریه  28مهر ماه خودرا به شعبه دوم دادیاری شهرستان گنبد معرفی کرد وتوسط
نیروهای امنیتی بازداشت شد.
طبق احضاریه الکترونیکی به اتهام های «افترا»« ،فحش و الفاظ رکیک» و «نشر اکاذیب» به مدیر کارخانه صباح گلستان باید این روزنامه نگار ظرف مدت پنج روز از تاریخ  28مهرماه خود را به
مراجع قضایی معرفی میکرد.
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بنا به گزارش همین منبع،این روزنامه نگار ورزشی یکی از مدیران کمپین تحریم محصوالت کارخانه صباح گلستان بوده است .این کمپین در طی یک ماه اخیر توسط اهالی شهرستان های گنبد ،آققال،
بندرترکمن و کالله دراعتراض به سیاست های استخدامی شرکت وخرید زیر قیمت شیر های دامداران منطقه راه اندازی شده است.
یادآوری :گروه صنعتی صباح با قدمت قریب به  21سال تولید کننده محصوالت لبنی و دریافتی شیر کلیه کارخانه ها حدود  0111تن در روز می باشد  .اولین کارخانه گروه صنعتی صباح تحت عنوان
فوق در سال  0379با ظرفیت اسمی  011تن در روز در شهرستان گنبد  ،از توابع استان گلستان به بهره بردای رسیده است  .این کارخانه هم اینک با تولید بیش از 011تن از انواع پنیر پاستوریزه و
بویژه پنیر فتا با کیفیت بسیار عالی از فعال ترین کارخانه های گروه صنعتی می باشد .
گروه صنعتی صباح در بسیاری دیگر از حوزه های مرتبط و نقاط کشور اقدام به راه اندازی و اداره شرکت های صنعتی بزرگ و با بازده باال نموده است.
*  -زنده باد یاد وخاطره کوروش بخشنده:

یدی صمدی :به یاد کوروش بخشنده
ظهر  0۵آبان پنج سال پیش تازه از سر کار بازگشته بودم تلفنم زنگ خورد یکی از دوستان بود که همیشه با هم بودیم رفاقت نزدیکی داشتیم  .تلفنم رو جواب دادم یک جمله کوتاه که هنوز تو گوشم اون
صدا هست  .بهم گفت عمو کوروش فوت کرد!!
باورم نشد چون عمو کوروش یک بار واسه همین رفیق به شوخی خبر مرگش رو بهمداد که برای مزاح این کار رو کرده بود .گفتم اذیت نکنید وجدانن تازه از سرکار برگشتم کمی استراحت میکنم یهو
عصبی شد و گفت المصب کوروش رو از دست دادیم.
خیلی دقیق یادم هست باو رم نشد تا ده دقیقه بعد از آن تماس ،یکی از بستگان نزدیک عمو کوروش زنگ زد گفت نمیدونی کوروش شناسنامه اش رو کجا میذاشت؟ گفتم چی شده گفت عمو کوروش ما رو
برای همیشه جا گذاشت .
خبر اینقد سنگین بود که برای چند لحظه من رو میخکوب جای خودم کرد  .فوری با تعدادی از د وستان خودمون رو به بیمارستان بعثت رسوندیم همه مات مبهوت از خبر مرگ عمو کوروش همدیگر را
نگاه می کردیم هنوز باورمان نمیشد عمو کوروش رو از دست دادیم.
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من و یاشار ( پسر عمو کوروش ) و یکی از دوستان یاشار و رضا امجدی خودمان را به سردخانه بیمارستان رساندیم و آخرین بوسه را بر صورت گرم عمو کوروش،زدیم.
پنج سال از این ضایعه ی سنگین می گذرد روزی نبوده که با خاطره های عمو کوروش که سراسر مبارزه بود زندگی نکرده باشیم.
عمو کوروش معلمی دلسوز و در عین حال دوستی صمیمی و خون گرم بود که میتوانستی در هر شرایطی پشت گرم بودن او باشی....
عمو کوروش عزیز! با وجود اینکه پنج سال از نبودنت میگذرد اما هیچ وقت از ما دور نبودی یاد و خاطر این مبارز نستوه راه رهایی طبقه کارگر و دوست و رفیق صمیمی همواره زنده است.

*  -عثمان اسماعیلی :یاد و خاطرات عمو کوروش عزیز را گرامی میدارم
عمو جان شم ا تاریخ تاریخ سازان جنبش انقالبی کردستان و ایران را به ارمغان آوردی ما کارگران پیمان تازه میکنیم راهی که شمای خستگی ناپذیر ساختید را تا جان در تن است ادامه دهیم و به نسل
آینده القا دهیم.
عمو کوروش با تمام حرکات انقالبی اش در دل تمام کارگران جای بخصوص دارد.
خانواده عمو کوروش درست است که شما عزیزتان را از دست دادید اما این درد عمو تنها برای شما نیست عمو کوروش عموی دها و هزاران محرومان جامعه و طبقه کارگر است.
سنندج ..سکو پرتو انقالبی کارگران ..به خودتان ببالین که چه انسان های انقالبی پرورش دادید .من شکی در ای ن ندارم که انقالبیون سنندج راه مبارزه عمو و عمو ها را تا پیروزی ادامه خواهند داد...
یاد و خاطراتت گرامی عمو
۵04آبان_99۵عثمان اسماعیلی

*  -ادعای دادستان شوش مبنی بر عدم توانایی  4کارگر بازداشتی برای تامین وثیقه  5۰میلیون تومانی صحت ندارد و شورای تامین شهرستان شوش مخالف آزادیشان است
روز چهارشنبه  04آبان،فرزانه زیالبی ،وکیل کارگران زندانی هفتتپه به خبرنگار رسانه ای گفت:
قرار تامین کیفری کارگران بازداشتی هفت تپه ،قرار وثیقه  51میلیون تومانی بوده که این قرار در شعبه  010دادگاههای کیفری  2شهرستان شوش تایید شد.
وی افزود :با وجود اعالم آمادگی کتبی و شفاهی ،برای تودیع وثیقه از روز دوشنبه ،دوازدهم آبان ،متاسفانه تا کنون اجازه انجام تشریفات سپردن وثیقه را ندادهاند.
این وکیل دادگستری ادامه داد :متاسفانه ،پرونده نزد رییس دادگستری شوش مسکوت مانده و ایشان اعالم کرده که آزادی کارگران باید با کسب نظر شورای تامین صورت بگیرد!
فرزانه زیالبی در خاتمه گفت:بنابراین ،این مسئله ،عدم صحت گفته های دادستان شوش مبنی بر علت ادامه بازداشت کارگران به دلیل عدم توانایی آن ها در تودیع وثیقه را آشکار کرده و از سویی ،عدم
استقالل مقامات قضایی ذی ربط در دادگستری شهرستان شوش را بار دیگر به اثبات رسانده است.
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*  -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
بازداشت چهار تن از نمایندگان کارگران کشت وصنعت نیشکر هفتتپه را محکوم میکنیم
در حالی چهار نماینده کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بازداشت شده اند که پس از اعتصابات و اعتراضات دو ساله اخیر کارگران در این شرکت نسبت به خصوصیسازی شرکت و عدم
پرداخت حقوق کارگران ،مسئوالن رسیدگی کننده ،اعالم به خلع ید بخش خصوصی از نیشکر هفتتپه کردهاند .اما با این وجود اقدامی برای خلع ید بخش خصوصی صورت نگرفته و بخش خصوصی
فاسد در هفتتپه فشار و توطئه علیه نمایندگان کارگران را افزایش داده است.
در تازهترین توطئه ،با شکایت کارفرما ،پلیس در روز پنجشنبه  8آبان با خشونت به خانههای چهار تن از نمایندگان کارگران به نام های ابراهیم عباسی ،حمید ممبینی ،مسعود حیوری و یوسف بهمنی
هجوم برده و آنان را بازداشت کرده است و با اطاله رسیدگی در مرجع قضایی آنان به زندان دزفول منتقل شده و همچنان دربند هستند و طبق اخبار منتشر شده کارگران در اعتراض به این روند
ناعادالنه اعتصاب غذا کردهاند .این رویهای است که پیشتر بسیار در مورد کارگران حق طلب بکار برده شده است اما با وجود اثبات رانت خواری و اختالس اسدبیگی ،وی همچنان نظیر سایر
اختالسگران عمده آزاد است .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت این کارگران را قویا محکوم میکند و اعالم میدارد تجربه ثابت کرده است ،ایجاد رعب وحشت ،تهدید و اخراج و بازداشت و زندان
هرگز نمی تواند صدای کارگران معترض را خاموش کند این سندیکا ضمن برسمیت شناختن حق اعتراض و اعتصاب از خواسته ها و مطالبات عقب افتاده کارگران نیشکر هفتتپه حمایت میکند و
خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان و بازگشت بکار کارگران اخراجی میباشد.
 03آبان 0399

*  -بیانیه تشکلها و گروه های کارگری ،بازنشستگان ،دانشجویان و فعالین دفاع از حقوق کودکان به مناسبت سالگرد کشتار آبان 18
یک سال از کشتار جنایتکارانه زنان و مردان و حتی کودکان معترض به فقر و گرانی و گرسنگی گذشت.
در جریان خیزش تودهای آبان  98تنها طی سه روز ،روزهای  26 ،25و  27آبان هزاران نفر مورد آماج مستقیم گلوله قرار گرفته و به قتل رسیدند .
طبق برآوردههایی که از گزارشهای بینالمللی صورت پذیرفته بیش از 0۵11نفر در کف خیابانها قتل عام شدند هزاران نفر نیز زخمی و بازداشت گردیدند .
ابعاد واقعی آن جنایت هنوز مشخص نگردیده است .حکومت از اعالم تعداد کشته شدگان در سطح خیابانها و قتل بازداشتشدگان زیر شکنجه و همچنین تعداد بازداشتشدگان و مکان نگهداری آنها
همچنان طفره میرود و حاضر به پاسخگویی نیست.
تعداد زیادی از بازداشت شدگان خیزش آبان را زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری علیه خود کردند تا برایشان احکام اعدام صادر نمایند.
آنان اعدام میکنند تا از مردمی که بیش از چهل سال است تحت ستم قرارگرفته اند انتقام بگیرند،
اعدام میکنند تا وحشت پراکنی کنند،
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تا آبان را متوقف کنند اما ن میدانند برای مردمی که چیزی برای از دست ندارند مرگ بسیار شیرین تر از زندگی محقرشان است.
یک سال از آبان  98میگذرد .گرچه تا توانستند از خون جوانان و فرزندانمان ریختند اما این خون در تاریخ جریان دارد.
خون محسن ،نیکتا ،نوید و سایر فرزندانمان هیچگاه خشک نخواهد شد
باید مسببین این کشتار عظیم و همه اعدامها قتلهای سیاسی محاکمه و مجازات شوند.
ما مردم به تنگ آمده از فقر و گرسنگی و مخالف سرکوب ،کشتار ،شکنجه و اعدام یاد جانباختگان آبان  98را در اولین سالگرد قتل عامشان گرامی خواهیم داشت چراکه این وظیفه ماست که راه
مع ترضین آبان را ادامه داده و همراه خانواده های کشته شدگان دادخواه آنان باشیم.
04۵8۵0399
0اتحاد بازنشستگان ایران2انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه3تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان4دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان5دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان6سندیکای نقاشان البرز7شورای همبستگی کارگری 8گروهی از فعالین و دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران 9گروهی از فعالین و دانشجویان دانشگاه عالمه تهران 01گروهی از فعالین و دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران00گروهی از فعالین و دانشجویان دانشگاه های هنر تهران02گروهی از فعالین کارگری سقز-03گروهی از فعالین لغو کار کودکان
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*  -اعالمیه شروع به کار گروه تحقیقی درباره ماجرای آزار جنسی
در پی نشر برخی روایات از آزار جنسی یکی از روزنامهنگاران در رسانهها و اکانتهای توییتری ،گروهی از روزنامهنگاران با دغدغه صنفی و حرفهای پیش قدم شدند تا در این باره به طور مستقل
تحقیق کنند.
پیش از این تعدادی از روزنامه نگاران برای طرح مشکالت و مسائل صنفی از جمله دستمزد ،بیمه و امنیت شغلی ،فضایی برای گفتوگو و عمل مشترک را با عنوان «گروه مطالبات صنفی» تشکیل
دادند ،که صدور «بیانیه  011روزنامهنگار نسبت به انفعال انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران» یکی از موضوعات مورد پیگیری این گروه بود .
به تازگی در پی نشر روایات آزار و تجاوز درباره یکی از اهالی مطبوعات ،همین جمع از روزنامهنگاران ،سعی کردند تا از طریق فعالیت صنفی مبتنی بر نظارت و تحقیق ،هم نگاه عمیق و منصفانهای
به ماجرا داشته باشند و هم گامی برای تغییر فضای فرادست مردان ،تبعیض جنسیتی ،پیشگیری و گزارش آزار جنسی در بین روزنامهنگاران یا فضای عمومی بردارند.
بر این اساس بعد از بحث و تبادل نظر طی روزهای اخیر در فضاهای مختلف و بنا بر پیشنهادهای مطرح شده در گروه «مطالبات صنفی» ،گروهی تشکیل دادهایم تا درباره روایتهای منتشر شده به
طور مستقل تحقیق و پگیری کنیم .
این گروه با اعتقاد به تشکلیابی و سازماندهی صنفی در همه امور از جمله موضوع آزار جنسی ،تحقیقات خود را از امروز آغاز میکند .
روایتهای منتشر شده از آزار جنسی یکی از روزنامهنگاران ،هم از نظر صنفی و هم از نظر عمومی برای همه روزنامهنگاران اهمیت ویژه دارد از این رو ما قصد داریم بدون قضاوت و پیشداوری،
تمام روایتهای موجود را بررسی و در نهایت از آن چه به عنوان شواهد پیدا و پنهان مربوط به این ماجرا وجود دارد یک گزارش تهیه و منتشر کنیم.
هدف اعمال نظارت متشکل و سازمان یافته صنفی است ،تا برای یک بار هم که شده اتحادمان را در رفع مسائل مربوط به خودمان نشان دهیم و فضای امنتری برای اشتغال و محیط کار و زیست خود
بسازیم .
این گروه خود را موظف میداند که درباره روند پیشرفت تحقیقات خود به «گروه مطالبات صنفی» گزارش دهد و در پایان تحقیقات ،گزارشی حرفهای در فضای عمومی منتشر کند .
اعضای این گروه عبارتاند از عاطفه مرادی ،سارا محسنی ،فرحناز غالبی ،شیما شعاعی ،مریم وحیدیان و مهدی روزبهانی .از همه کسانی که بهنوعی به این حوادث مربوط میشوند و در جریان آن
هستند ،دعوت میشود تا شواهد یا اطالعاتی را که میتواند به روشنتر شدن موضوع کمک کند ،در اختیار اعضای گروه قرار دهند .
در این مسیر از کمک و یاری همه روزنامهنگاران استقبال میکنیم و امیدواریم که بتوانیم یک نقش حرفهای و مستقل در این حادثه ایفا کنیم.

*  -افزایش  79درصدی کارگران جان باخته در حوادث کاری آذربایجان شرقی در نیمه اول سال جاری
 70نفر در طی نیمه اول امسال در اثر حوادث ناشی از کار دراستان آذربایجان شرقی جان خودرااز دست دادند که همگی آنها مرد بوده است .مدیرکل پزشکی قانونی استان با اعالم این خبر گفت :این
آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که  40نفر بود  31نفر افزایش یافته است.
به گزارش  04آبان،روابط عمومی پزشکی قانونی استان  ،دکتر علی صفائی فرد علت فوت این افراد را به اینصورت تشریح کرد که 29 :نفر به علت سقوط از بلندی 07 ،نفر براثر برخورد جسم
سخت 01،نفر براثر برق گرفتگی 01،مورد خفگی یا کمبود اکسیژن4،نفر غرق شدگی و یکنفر نیز براثر سوختگی جان خود را از دست داده اند.

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – آبان 1911

71

دکترصفائی فرد اضافه کرد :درطی این مدت تعداد  685نفر نیز ب ر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد  03نفر زن و بقیه مرد بودند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همچنین گفت :درشهریور ماه امسال نیز  08نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آماردرمقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن  5نفر افزایش داشته است .درطی همین
مدت  060نفرنیز به علت مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که یکنفر از آنها زن بودند .این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش  52درصدی را نشان
می دهد.
گفتنی است تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال  98برابر با  96نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند و نیز تعداد کل مصدومین حوادث کارمراجعه کننده در سال  98برابر با
یکهزارو 325نفر بود که از این تعداد  35نفر زن و یکهزارو  291نفر مرد بودند.

*  -ادامه بازی با جان کارگران واهالی بیدخون ع سلویه 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 نخاله های درختی توسط پیمانکار فضای سبز زیر سایه بی تفاوتی مسئوالن منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس ادامه دارد.
روزجمعه  06آبان 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 نخاله های 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.

*  -گزارش تکمیلی از تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه تولید مواد بهداشتی بوژنه اهواز نسبت به اخراج از کار
از روز شنبه  07آبان،بدنبال فروش کارخانه تولید مواد بهداشتی بوژنه اهواز به گروه صنعتی گلرنگ و احتمال انتقالش به یکی از استان های تهران ویا اصفهان حدود  71کارگر با سوابق کاری باال
منجمله تعدادی با بیش از  21سال سابقه کاری از کار بیکار شدند
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ازهمان تاریخ کارگران بیکارشده بوژنه برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اخراج از کارتجمعات اعتراضی را مقابل کارخانه،فرمانداری اهواز،اداره کل کار واستانداری خوزستان برپا
کردندروز جمعه یکی از کارگران معترض بوژنه به خبرنگار رسانه ای گفت :حدود دو ماه گذشته به کارگرها اعالم کردند که قرار است کارخانه را به شرکت گلرنگ بفروشند و پس از فروش،
کارگران فعلی شرکت بوژنه زیر نظر کارخانه کلرنگ به فعالیت خود ادامه خواهند دادوی با بیان اینکه کارگران از جزئیات فروش هیچ اطالعاتی ندارند ،اضافه کرد :پس از طرح فروش کارخانه
بوژنه مسئووالن فعلی کارخانه ،کارگران را مرتب به مرخصی اجباری میفرستادند و چند کارگر را برای کارهای مربوط به انبارگردانی نگه داشتند تا ریز محصوالت موجود در انبارها را به مدیریت
جدید تحویل دهنداین کارگر اخراجی گفت :بعد از این تغییر و تحوالت هفته گذشته مدیر فعلی طی جلسهای به کارگرها اعالم کرد که شرکت فروخته شده و قرار است کارخانه به یکی استانهای اصفهان و
یا تهران منتقل شود
وی ادامه داد :ما دو شرکت هستیم که زیر نظر کارخانه بوژنه فعالیت میکنیم یکی شرکتی که بطری تولید میکند و دیگری بوژنه که مواد ضدعفونی تولید میکنوی با تاکید بر اینکه حدود  51تا  61نفر
هستیم که با فروش کارخانه از کار بیکار شدیم ،عنوان کرد :اکنون فقط سرپرست شرکت ،جانشین و یک منشی در شرکت باقی ماندهاند
وی افزود :با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز به تولید مواد ضدعفونی کننده اکنون او ج کار شرکت بود و هیچ مشکلی به لحاظ تولید و فروش محصول نداشتیمیکی دیگر از کارگران شرکت با اشاره
به اخراج کارگران پس از فروش کارخانه،گفت :مسئوالن کارخانه به ما پیشنهاد کردند کار فروشندگی انجام دهیم و یا برای کار به یکی از استانهای اصفهان و البرز(کرج)برویم
وی با بیان اینکه تولید و فروش شرکت هیچ مشکلی نداشت ،افزود :هر کدام از کارگران یک خانوادهای  4تا  5نفره هستند و بیکار شدن آنها در این شرایط اقتصادی قطعا ً آنها را دچار مشکل میکند
درهمین رابطه:تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه تولید مواد شوینده اهواز نسبت به اخراج از کار
از روز شنبه  07آبان ماه ،کارگران کارخانه تولید مواد شوینده اهواز برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اخراج از کارتجمعات اعتراضی را مقابل محل کارشان،فرمانداری اهواز،اداره کل کار
واستانداری خوزستان برپا کردند
بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ  22آبان  ،در چند روز اخیر کارگران یک کارخانه تولید مواد شوینده و بهداشتی که تنها کارخانه تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در استان خوزستان به شمار
میرود ،دست به تجمع و اعتراض زدهاند چون بنا به گفته آنها این کارخانه به مالک جدید فروخته شده و آنها نیز قصد انتقال خط تولید به استانی دیگر را دارند
این کارگران گفتند :به آنها اعالم شده است که از کار اخراج شدهاند و اکنون در این شرایط بد اقتصادی این کارگران نگران آینده خود هستند و این در حالی است که برخی از آنها سابقه باالی  21سال
اشتغال در این شرکت را دارند
یکی از کارگران این کارخانه تولید مواد شوینده و بهداشتی نیز با اشاره به اینکه دو خط تولید مواد شوینده و تولید بطری در اهواز از سوی شرکت تعطیل شدهاند ،بیان کرد :زمزمههای فروش خط تولید
و تعطیلی کارخانه حدود دو ماه قبل آغاز شد و ما در این مدت به صورت متناوب به مرخصی اجباری میرفتیم
وی افزود :این دو خط تولید دارای  71نفر کارگر هستند که از روزشنبه  07آبان به صورت رسمی به ما اعالم شد که دیگر سر کار خود حاضر نشوید چرا که قصد داریم خط تولید کارخانه را به فروش
برسانیم.
وی افزود :خبر داریم که قطعات خطوط تولید در حال انتقال به استانی دیگر است
این کارگر معترض ادامه داد :برای ما عجیب است که این کارخانه که در شرایط شیوع کرونا و افزایش نیاز مردم به مواد ضدعفونی و شویندهها ،بر تولیدات خود افزوده بود و ما به جای هشت ساعت،
 02کار میکردیم قصد دارد در این شرایط اقدام به فروش خط تولید کند
وی درخاتمه گفت :در این مدت به استانداری خوزستان ،اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خوزستان ،فرمانداری اهواز و … مراجعه کردهایم و مشکالت خود را با آنان در میان گذاشته ایم.
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*  -رونمایی استفاده پیمانکار تفکیک زباله شهرداری کرج از کودکان کار
استفاده پیمانکار تفکیک زباله شهرداری کرج از کودکان کاررونمایی شد.
براساس گزارشات رسانه ای شده بتاریخ  09ابان ،در پی بازدید یک مقام قضایی از یکی از مراکز بخش حمل و تفکیک زباله که توسط پیمانکار شهرداری کرج اداره میشود ،مشخص شد که از
کودکان خردسال به عنوان کارگر استفاده میشود.

*  -معوق شدن بیش از دو ماهه شیر و کیک روزانه رانندگان شرکت واحد
شیر و کیک روزانه رانندگان زحمتکش شرکت واحد نزدیک دو ماه است که معوق شده است .از سه سال پیش مدیریت شرکت واحد با برنامهای اعالم نشده کاهش انواع مزایای مستمر همچنین عدم
افزایش حقوق رانندگان و کارگران شرکت واحد در دستور کارش میباشد .اخیرا روند معوق شدن شیر و کیک روزانه رانندگان شدیدتر شده و مدیریت با سوء استفاده از شرایط کرونایی و کاهش احتمال
تجمعات اعتراضی کارگران شدیدتر شده و از مهر ماه شیر و کیک روزانه رانندگان داده نشده است.
در سالیان اخیر ب ارها شارژ کارت اعتباری کارگران و شیر کیک معوق شده و آنجا که رانندگان و کارگران در برپایی اعتراض قدری تعلل کردند آن مزایا پرداخت نشده و البته برنامه مدیریت است که
پرداخت های مختلف به کارگران را از اساس قطع کند و اگر تا امروز محقق نشده اعتراضات رانندگان در مقاطع زمانی مختلف بوده است .تقلیل دادن کت و شلوار سالیانه رانندگان به مبلغی ناچیز،
معوق شدت لباس فرم رانندگان و لباس کار کارگران تعمیرگاه و توقفگاه ،تاخیر چندین ماهه در پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران در زمان بازنشستگی ،تاخیر در پرداخت حق سنوات بازنشستگان
تا یکسال و پرداخت اقساطی آن و در ماه های گذشته تاخیر در پرداخت حقوق و عیدی ،همه در راستای برنامه مدیریت برای محدود کردن مزایای مستمر و حقوق کارگران بوده است.
سندیکا ،رانندگان و کارگران را به مقابله با برنامه مدیریت برای حذف مزایا و محدود کردن حقوق ،فرامیخواند .کارگران نباید به حرفهای تفرقه انگیز مدیریت توجه کنند .مدیریت با فریب به گروهی
از کارگران می گوید تاخیر در پرداخت سنوات و حق بیمه چهار درصد که مشکل شما نیست ،به گروهی دیگر می گوید شما در آستانه بازنشستگی هستید بخاطر شیر و کیک و شارژ کارت اعتباری
خودتان را به دردسر نیندازید و  . ...کارگران غافل نباشند که برای مقابله با برنامه محدود سازی مزایای مستمر و حقوق باید اتحاد سراسری داشته باشند .فراموش نکنیم که در سال  8۵حضور حداکثری
کارگران در سندیکا موجب برقراری همه این مزایا و افزایش حقوق شد و برای حفظ مزایا همچنین افزایش آن کارگران باید با جدیت سندیکای خودشان را حمایت و در فعالیتها مشارکت حداکثری داشته
باشند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

*  -محکومیت سها مرتضایی به تحمل  6سال حبس
روز دوشنبه  09آبان،مصطفی نیلی وکیل سها مرتضایی از ابالغ رای صادره از شعبه  05دادگاه انقالب تهران مبنی بر محکومیت موکلش به تحمل  6سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام
علیه امنیت کشورخبرداد.
این وکیل افزود:تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض به ستاره دار شدن،اعتراضات آبان ماه پارسال دانشگاه تهران و فعالیت در شورای صنفی دانشگاه از مصادیق اتهام وی است.
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*  -آزادی موقت اندیشه صدری،ندا و لقمان پیر خضریان وائلوار قلی وند با قید ضمانت
روزدوشنبه  09آبان ،اندیشه صدری،ندا و لقمان پیر خضریان وائلوار قلی وند با قید ضمانت بطورموقت از زندان های سنندج واوین آزاد شدند.

*  -تجمع اعتراضی جمعی از معلوالن آبادان نسبت به عدم مناسب سازی معابرشهر وعدم پاسخگویی مسئوالن مقابل شهرداری
روز دوشنبه  09آبان،جمعی از معلوالن شهر آبادان برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم مناسب سازی معابرشهر وعدم پاسخگویی مسئوالن مقابل شهرداری این شهرستان دراستان خوزستان
زدند.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  21آبان،شهردار آبادان با حضور در میان آنها قول رسیدگی به مشکالت از جمله تشکیل کار گروهی با حضور نماینده معلوالن و ارائه و انجام راهکارهایی جهت
مناسب سازی شهری را تا تاریخ  03آذر(روز جهانی معلولین) داد .وی همچنین وعده نصب آسانسور در ساختمان شهرداری آبادان را در این جلسه صادر کرد.

*  -رد اعاده دادرسی صبا کردافشاری معترض حجاب اجباری وتائید حکم  24سال زندان
دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکالی صبا کردافشاری که به خاطر اعتراض علیه حجاب اجباری به  24سال زندان محکوم شده است را رد کرد.
پس از درخواست وکالی مدافع صبا کردافشاری برای اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده وی ،شعبه 28عالی دیوان کشور این درخواست را رد کرد و بدین ترتیب حکم 24سال زندان او تایید شد.

*  -جان باختن  24کارگربراثر حوادث کاری در همدان طی هفت ماهه اول سال جاری
طی هفت ماهه اول سال  99،24کارگر براثر حوادث کاری در همدان جانشان را ازدست دادند که درمقایسه با همین دوره زمانی در سال  98افزایش  04در صدی را نشان می دهد.
روز سه شنبه  21آبان،مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان به خبرنگار رسانه ای گفت 24 :کارگرمرد بر اثر حوادث کار در هفت ماهه امسال جان باختند.
وی خاطرنشان کرد :در هفت ماهه سال گذشته نیز  20مرد و در  02ماهه سال گذشته  35تن بر اثر سوانح ناشی از کار جان خود را از دست دادند که این آمار در هفت ماهه امسال افزایشی بوده است.
وی در پایان گفت :همچنین یک زن و  260مرد در استان همدان به علت حوادث کار در هفت ماهه امسال مجروح و مصدوم شدند که این آمار در زمان مشابه سال گذشته  8زن و  297مرد بوده است.

*  -بیانیه کنشگران صنفی آموزش فارس به مناسبت آزادی دمحم حبیبی
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هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید
پرستو به بازگشت زد نغمه ی امید
در خزانی سرد و سیاه که شبح بیماری و مرگ در کوی و برزن پرسه می زند و مدارسی که از وجود و غریوهای شادمانه ی فرزندان ایران زمین ساکت و متروک شده اند و زنگ سکوتی وحشتناک
به جای شور و هیجان بر فضای مدارس حاکم است ؛ خبر مسرت بخش رهایی دمحم حبیبی از بند  ،روح امیدی در کالبد در حال احتضار جامعه فرهنگی دمید و بارقه ی شادی در چشم فعاالن صنفی
درخشید .
در این خزان غم زده  ،مردی با افتخار از بند رهایی یافت که صالبت و استواری اراده اش برای اصالح و تغییر آموزش و پرورش در تاریخ جنبش صنفی معلمان ایران بی نظیر است .
وی که جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد با عزمی راسخ در جهت تحقق فردایی بهتر برای فرزندان این مرز و بوم تالش نموده است و در این مسیر پر مخاطره با قلمی شیوا  ،تباهی های سیستم
آموزش و پرورش را پدیدار ساخته است  .وی در این مسیر نه ذره ا ی تردید به دل راه داده و نه لحظه ای احساس خستگی کرده است و تا آخر قهرمانانه برای تحقق آرمان هایش ایستادگی نموده است .
اکنون که دمحم حبیبی پیروزمندانه و با افتخار از بند رها شده است و شور و شعف زاید الوصفی جامعه فرهنگیان را فراگرفته است ؛ امید است سایر م علمان دربند نیز به زودی آزاد شوند و به جای اینکه
معلمان دلسوز در غل و زنجیر باشند و مشمول احکام ظالمانه ای همچون اخراج از آموزش و پرورش شوند به جایگاه واقعی خود یعنی کالس درس بازگردند و سر منشا تحوالت مثبت و ماندگار در
سیستم آموزشی ایران باشند و کشتی طوفان زده ی نظام آموزشی ایران را به سر منزل مقصود رهنمون شوند.
کنشگران صنفی آموزش فارس ضمن تبریک و شادباش آزادی دمحم حبیبی از بند به خانواده ی ایشان و به خصوص همسر صبور و فرهنگی وی و جامعه فرهنگی ایران ؛ از جامعه ی فرهنگیان و فعاالن
صنفی درخواست می نمایند با ج دیت تمام خواستار بازگشت دمحم حبیبی به آموزش و پرورش و آزادی سایر معلمان دربند و حذف نگاه امنیتی به فعالیت های صنفی باشند.

*  -گردهم آیی تعدادی از دانشجویان در دانشگاه تهران در واکنش به تعطیلی آموزش عالی کشور
روزدوشنبه نوزدهم آبانماه جمعی از دانشجویان در محیط تعطیل دانشگاه تهران حضور یافتند .این دانشجویان با هدف بازپس گیری فضای دانشگاه که از دانشجویان سلب شده گردهم آمدند و به هماندیشی
پرداختند .این هماندیشی حول ارائه ی راهکارهایی برای پس گرفتن فضای دانشگاه ،کنش ایجابی در جهت رسیدن به دانشگاهی دموکراتیک ،بحران آموزش در دوران کرونا و راههای اعتراض به
سرکوب و اختناق در زمان بسته بودن در دانشگاهها به بهانهی کرونا شکل گرفت که گزارش نتایج این هماندیشی در متنی جداگانه منتشر میشود
آنها همچنین پوسترهایی در اعتراض به انقالب فرهنگی دوم که با تعطیلی دانشگاهه ا در جریان است ،به دیوارهای دانشگاه چسباندند.
فضا و امکانات دانشگاهها به بهانه ی کرونا از دانشجویان سلب شده ،آموزش مجازی ،تبعیض آموزشی را تشدید کرده و کیفیت آموزش به سطح بحرانی رسیده ،سرکوب و اختناق افزایش یافته و
دانشجویان امکان هرگونه کنش و اعتراض جمعی برای مداخله در تصمیمات را از دست دادهاند .مسالهای که برای حل شدن نیاز مبرم به هماندیشیهای جمعی و مشارکت عمومی دانشجویان دارد.
ق ناتوانی بی چون و چرای ما و رخوت و رکودی که در اکنون کرونایی به آن گرفتاریم و از سوی دیگر قدرت مطلق کسانی که از این فضا سود میبرند
اولویت دانشجویان شکاندن فضای کاذب دو مطل ِ
است .اولویت آنها یافتن روزنه ای برای مقاومت و بنا کردن منطقی است که به شکل ایجابی دموکراتیک است .منطقی علیه وضع موجود.
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*  -آزادی موقت دمحم خانی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی با تامین قراروثیقه
روز چهارشنبه  22آبان،دمحم خانی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی که از تاریخ مهر در بازداشت نیروهای امنیتی بود ساعاتی پیش با قرار وثیقه موقتا آزاد شد.

*  -محکومیت مرجان اسحاقی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران به تحمل  5سال حبس
مرجان اسحاقی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران ،از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه  98با رای قاضی صلواتی ،به  5سال حبس محکوم شد.
منبع سه خبر باال:کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

*  -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:آزادی معلم زندانی دمحم حبیبی را شادباش میگوییم
رایگان
سندیکای کارگران شرکت واحد آزادی دمحم حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران را شادباش میگوبد .حبیبی به دلیل فعالیتهایش در دفاع از حقوق صنفی معلمان و آموزش
ِ
همگانی ،اسفند  9۶در مقابل مدرسهاش بازداشت و زندانی شده بود روز سه شنبه  21آبان در میان استقبال خانواده و همکاران از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی دمحم حبیبی را به ایشان ،همسر و جامعه فرهنگیان کشور تبریک می گوید و خواهان آزادی تمامی فعاالن صنفی معلمان دربند و کارگران
زندانی میباشد .تمامی احکام قضایی علیه معلمان و کارگران باید لغو شود و معلمان و کارگرانی که به دلیل فعالیت صنفی از کار اخراج شدهاند باید فوری و بیقید و شرط به سر کارشان بازگردند.

*  -اتحادیه آزاد کارگران ایران :دمحم حبیبی آزاد شد ،تمامی فعالین صنفی و سیاسی زندانی باید آزاد گردند
دمحم حبیبی معلم و از مسئولین کانون صنفی معلمان روز بیستم آبانماه پس از دو سال و نیم زندان آزاد شد .جرم دمحم حبیبی تنها فعالیتهای صنفی و پیگیری حقوق و مطالبات معلمان بود که در 21
اردیبهشت  97در جریان تجمع سراسری معلمان دستگیر شد و از همان زمان علیرغم چند دوره تأکید جدی پزشکان بر نیاز وی به درمان در خارج از زندان ،به حکم طویلالمدت زندان محکوم شد و
پس از گذراندن  2سال و نیم حبس مشمول بخشنامه آزادی زودهنگام گردید.
زندانهای کشور مملو از زندانیانی است که تنها به جرم فعالیتهای صنفی و مطالباتی دستگیر و زندانی شدهاند .چنین برخوردهایی نسبت به کارگران و معلمان و دانشجویان و فعالین صنفی و سیاسی تنها
از کسانی برمیاید که خود مسبب استثمار و پایمال کردن حق وق آحاد جامعه هستند و در مقابل حق خواهی کارگران و فعالین صنفی تنها ابزار سرکوب و زندان را میشناسند.
خواهی خود و همکارانش مورد تقدیر و تجلیل قرار میگرفت اما بعکس او را مورد زندان و آزار قرار دادند.
دمحم حبیبی یکی از نمونه هایی است که بایست چه به دلیل معلم بودن و چه به دلیل حق
ِ
اسماعیل عبدی دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان ایران نیز سالهاست که بخاطر فعالیتهای صنفی در زندان بسر میبرد و علیرغم اتمام دوران محکومیتاش نهادهای امنیتی اجازه آزادی به وی ندادند و
با زنده کردن یک پرونده قدیمی مختومه شده  01سال حبس دیگر را به این معلم زندانی تحمیل کردند.
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جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران و شاپور احسانی راد عضو هیأت مدیره اتحادیه نیز از فعالین صنفی کارگران هستند که هم اکنون به دلیل مطالبه گری و پیگیری حقوق صنفی خود و
دیگر هم طبقهایهایشان در زندان به سر میبرند .جعفر عظیم زاده نیز بمانند اسماعیل عبدی در حالیکه مشمول آزادی میشد اما نهادهای امنیتی برای جلوگیری از آزادیاش وی را با یک پروندهسازی
جدید روبرو نمودند و به  03ماه حبس دیگر محکوم کردند تا همچنان وی را در زندان نگه دارند .ناهید خداجو و نسرین جوادی از دیگر اعضای اتحادیه آزاد نیز به احکام طوالنی مدت زندان محکوم
شده اند و هر آن احتمال دستگیری شان وجود دارد و حیدر قربانی کارگر ساختمانی و عضو اتحادیه آزاد نیز قرار است روز یکم آذر به دلیل فعالیتهای صنفی وکارگری مورد محاکمه قرار گیرد .اینها
تنها گوشهای از ت عرض نهادهای امنیتی به فعالین صنفی و سیاسی است و صدها و هزاران نفر چه از فعالین صنفی چه از فعالین سیاسی و یا معترضینی که تنها به دلیل نانخواهی و مطالبات معیشتی در
خیزش های سال گذشته شرکت داشتند یا در زندان به سرمیبرند و یا تحت محاکمه قرار دارند.
طبقه کارگ ر و جامعه ایران به شدت از این برخوردهای امنیتی نسبت به فعالیتهای صنفی و مطالباتی منزجر شده و دیگر چنین رفتارهایی را تاب نمیاورد.
جای کارگران و معلمان و هیچیک از فعالین صنفی و سیاسی زندان نیست و همگی آنها باید آزاد گردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی دمحم حبیبی را به وی و خانواده ایشان و کل جامعه شادباش می گوید و ضمن اعالم انزجار نسبت به تداوم زندان جعفر عظیم زاده ،شاپور احسانی راد ،اسماعیل عبدی و
تمامی فعالین صنفی و سیاسی ،خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این عزیزان است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران 20 -آبانماه 99

*  -اطالعیه اتحاد بین المللی در مورد آزادی دمحم حبیبی
دمحم حبیبی ،روز سهشنبه  21آبان از زندان فشافویه آزاد شد .دمحم حبیبی عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران ،که به فراخوان کانون های صنفی معلمان در تجمع سراسری  21اردیبهشت 0397
شرکت داشت ،در آن تجمع به طرز وحشیانه ای توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسالمی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از بازداشت به قرارگاه ثارهللا متعلق به سپاه پاسداران منتقل شد .او
در اواسط مرداد  0397توسط شعبه  26دادگاه انقالب تهران به ریاست ماشاهللا احمدزاده به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری ،به اتهام «تبلیغ علیه نظام»
به  08ماه حبس تعزیری و به اتهام «اخالل در نظم عمومی» به  08ماه حبس و  74ضربه شالق محکوم شد .حبیبی در طول دوران حبس بارها توسط مسئوالن زندان از رسیدگی پزشکی ،استفاده از
حق مرخصی و دیگر حقوق خود محروم شده بود .دمحم حبیبی همراه با چند تن از فعالین مدنی و سیاسی بارها به شرایط اسف بار زندان اعتراض کرد و به همین دلیل مورد خشم مسئوالن زندان قرار
گرفته بود و در اوایل آبانماه  98برای مدتی ممنوع المالقات شد .خانواده دمحم حبیبی ش رایط جسمانی او را بسیار وخیم اعالم کرده بودند و از مسئوالن زندان تقاضای اعزام او به مراکز درمانی را کردند
اما با بی تفاوتی مسئوالن زندان مواجه شدند .همچنین در طول مدتی که وی زندانی بود ،ابتدا حقوق او از طرف آموزش و پرورش منطقه قطع می شود و سپس حکم اخراج وی به خانواده اش ابالغ
می شود.
دمحم حبیبی در مقابل فشارها و ضرب شتم مزدوران حکومتی ایستاد و پایبندی اش را به مطالبات به حق معلمان و زحمتکشان به اثبات رساند .دمحم حبیبی مخالف خصوصی سازی و کاالیی شدن آموزش
است ،و خواهان آموزش رایگان برای دانش آموزان ،کالس د رس متناسب با استانداردها بین المللی ،حق داشتن تشکل مستقل ،حق اعتراض و اعتصاب و دستمزد باالی خط فقر برای همه معلمان
می باشد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران آزادی دمحم حبیبی را به وی ،خانواده رنج دیده اش و معلمان کشور و کانون های صنفی معلمان تبریک می گوید و خواهان آزادی فوری و بدون قید و
شرط دیگر معلمان دربند و فعالین كارگری و اجتماعی از جمله اسماعیل عبدی عضو دیگر کانون صنفی معلمان تهران می باشد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
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دوازده نوامبر 2121

*  -آمار کارگران قربانی حوادث کار در سال  18بروایت سازمان پزشکی قانونی،وزارت کار وسازمان تا مین اجتماعی
سازمان پزشکی قانونی:
سازمان پزشکی قانونی تعداد کارگران مصدوم را در سال  0398براثر حوادث کاری  28218نفر گزارش کرد که درمقایسه با  28570نفر درسال  0397کاهش یک و سه دهم درصدی را نشان
می دهد.
این منبع تعداد کارگران جان باخته درسال  0398براثر حوادث کاری را 0753نفرگزارش کرد که نسبت به  0625نفر درسال  0397نشان دهنده افزایش  7و نه دهم درصدی می باشد.
اداره کل بازرسی کار وزارت کار:
با توجه به بازرسیهای انجام گرفته در کارگاههای مشمول ق انون کار توسط اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،در سال ، 0398تعداد آسیبدیدگان شغلی ثبت شده مشمولین قانون
کار 9750 ،نفر بوده است که نسبت به  9996نفر در سال ماقبل کاهش 2وپنج دهم درصدی را نشان می دهد.
از کل آسیبدیدگان شغلی 726 ،مورد منجر به فوت شده است که درمقایسه با 678نفر درسال  0397نشانگرافزایش  7درصدی می باشد.
سازمان تامین اجتماعی:
بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی در سال ، 0398از کل بیمه شدگان در معرض حادثه شغلی 20562 ،نفر دچار حادثه شغلی شده ا ند که این تعداد نسبت به  07609نفردر سال 0397افزایش  22و
چهاردهم درصدی را نشان می دهد.
از تعداد  20562نفر حادثه دیده شغلی 289 ،مورد آن منجر به فوت (که در مقایسه با 069نفر در سال ماقبل نمایگر افزایش 70درصدی می باشد) و  00مورد آن منجر به از کارافتادگی کلی شده است.

*  -جمعه  24آبان ماه :9918تجمعات اعتراضی نسبت به افزایش قیمت بنزین در تعدادی ازشهرها
پخش فیلم ها وتصاویردرشبکه های اجتماعی وهمچنین گزارشات رسانه ای شده بتاریخ جمعه  24آبان حاکی از تجمعات اعتراضی نسبت به افزایش قیمت بنزین در تعدادی ازشهرها منجمله اهواز،
امیدیه ،ماهشهر ،بهبهان ،خرمشهر،گچساران،بیرجند ،مشهد ،سیرجان و شیرازمی باشد.
برخی از رسانه هااز جان باختن یک از معترضین در سیرجان بدست نیروهای امنیتی وانتظامی خبر داده اند.
بنابهمین گزارشات،درتعدادی از این شهرها جمعی از اهالی دست به تجمع درمناطقی ازشهر منجمله اهوازدر محله کیانپارس وچند محله دیگر ودربیرجند دریکی از خیابان های اصلی و ....زدند وبا
سردادن شعارهایی اعتراضاتشان را نسبت به افزایش قیمت بنزین بنمایش گذاشتند.
همچنین،در بلوار وکیل آباد مشهد ،جمعی از اهالی خوروهایشان را خاموش کردند که باعث ایجاد ترافیک سنگینی در این منطقه شدند.
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قابل یادآوری است که ،با تصمیم اخیر سران  3قوه ،بنزین از بامداد روز جمعه 24آبان گران وسهمیهبندی شد .بر این اساس سهمیه شخصی خودروهای شخصی ماهانه  61لیتر در نظر گرفته شده
است .قیمت بنزین سهمیهای نیز لیتری  0511تومان ،بنزین غیرسهمیهای لیتری  3111تومان و بنزین سوپر  3511تومان تعیین شده است.

*  -بیانیهی کانون نویسندگان ایران به مناسبت سالگرد اعتراضات مردمی آبان 18
پایمال کردن حق آزادی بیان و سرکوب اعتراضهای مردم در کشور ما پدیدهای نوظهور نیست .جمهوری اسالمی بیش از چهل سال به جای به رسمیت شناختن حق آزادی اندیشه و بیان ،حق تأسیس
تشکلهای صنفی مستقل و حق برگزاری تجمعهای اعتراضی مسالمتآمیز ،همواره شیوهی اعمال فشار ،بگیر و ببند و سرکوب را در پیش گرفته است .
سرکوب خشونتبار اعتراضات گسترده ی مردم در آبان ماه سال گذشته و کشته و مجروح شدن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر ،که تنی چند از آنان به چوبهی دار سپرده شدند ،تعدادی از آنها هنوز
در زنداناند و برای تعدادی دیگر حکم اعدام صادر شده است ،نشانهی آشکار نقض بدیهی ترین حقوق انسانی ،یعنی حق آزادی بیان است.
حکومت نه تنها حق آزادی بیان مردم را به شکلی فجیع سرکوب کرده بلکه همچون موارد مشابه ،راه دادخواهی را بر بازداشتشدگان و خانوادههای قربانیان بسته و حتی حق سوگواری آنان را نیز به
شیوههای مختلف سلب کرده است.
آنان که در آبان خونین  98به خیابانها آمدند آیا جز این بود که میخواستند رنجها و خواستههای خود را بیان کنند؟
از آبا ن ِ گذشته تا به امروز نه تنها بهبودی در شرایط زندگی و معیشت مردم ایجاد نشده ،بلکه وضع به مراتب بدتر و غیرقابل تحملتر شده است .شانههای مردم زیر فشار جانفرسای گرانی خرد شده و
سقوط سرسام آور ارزش پول ملی در یک سال گذشته مردم فقیر را فقیرتر کرده و بسیاری دیگر را به زیر خط فقر رانده است .در چنین شرایطی بدیهی است که خواستههای مردم در آبان گذشته همچنان
به قوت خود باقی باشد و مردمی که جانشان به لب رسیده و هیچ چشمانداز روشنی پیش روی خود نمیبینند ،زبان به اعتراض بگشایند و مطالباتشان را بیان و حتی فریاد کنند .اما آنچه در ماههای اخیر
شاهد آن بودیم حکایت از آن دارد که حاکمیت به جای تسلیم شدن در برابر خواست مردم ،بر آن است که با اعمال خفقان عمومی و سانسور رسانهها و صداهای مستقل بر واقعیت موجود سرپوش بگذارد.
مواردی چون افزایش فشار بر تشکلهای مستقل دانشجویی و فعالی ن صنفی و سندیکایی و مدنی ،ایجاد محدودیتهای بیشتر برای رسانهها و شبکههای اجتماعی ،بازداشتهای گستردهی روزنامهنگاران
و نویسندگان ،از جمله سه عضو کانون نویسندگان ایران (رضا خندان مهابادی ،بکتاش آبتین و کیوان باژن) ،صدور حکمهای سنگین برای بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه  9۶و آبان  ،98بازداشت
معترضان به ساقط کردن هواپیمای مسافربری و تهدید تعدادی از آنان که دست از دادخواهی برنداشته اند ،تشکیل گشت به اصطالح امنیتی محلهها ،افزایش فشار امنیتی بر خانوادههای معترضان و
قربانیان در آستانهی سالگرد آبان  98و ...همگی نشان از آن دارد که سیاستگذاران کشور کماکان را ِه بستن دهان منتقدان و سرکوب مردم معترض را در پیش گرفتهاند.
کانون نویسندگان ایران در سالگرد آبان  98بار دیگر حمایت خود را از حق اعتراض مردم و حق دادخواهی خانوادههای قربانیان و زندانیان آبان  98و دی  9۶اعالم میکند و به حکومت هشدار میدهد
که به سیاست ارعاب و سرکوب معترضان و آزادیخواهان پایان دهد و همهی زندانیان عقیدتی و سیاسی را بیقید و شرط آزاد کند.
کانون نویسندگان ایران
 2۵آبان 0399

*  -کامیارذوقی دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران در دادگاه انقالب به  ۵سال حبس محکوم شد!
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بر اساس رای بدوی شعبه  0۵دادگاه انقالب ،کامیار ذوقی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه  ،98از بابت اتهام 《اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور》به  ۵سال حبس تعلیقی و  0سال
حبس تعزیری محکوم شد.
منبع:کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

*  -بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) پیرامون آزادی دمحم حبیبی
دمحم حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) پس از تحمل نزدیک به  3سال حبس روز  21آبان ماه  0399از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) آزادی ایشان را به همسر صبور و مقاوم ،جامعه معلمان کشور و مردم آزادیخواه ایران تبریک و تهنیت میگوید.
ما نه تنها بر این باوریم که فعاالن صنفی مانند محمود بهشتی ،علی اکبر باغانی ،رسول بداقی ،محمود باقری ،اسماعیل عبدی  ،دمحم حبیبی  ،دمحمتقی فالحی و  ...که هدفی جز اعتالی آموزش و فرهنگ
این جامعه نداشته و ندارند ،نباید با کوچکترین نامالیمتی روبرو شوند ،بلکه شایسته می دانیم که این گونه کنشگران صنفی ،به عنوان بازتاب دهندگان کاستی های نظام آموزشی ،قدر بینند و بر صدر
نشینند.
با این وجود تمامی این عزیزان ،احکام ناعادالنه زندان خود را در جهت تحکیم مناسبات جامعه ی مدنی پذیرفتند و دوران طوالنی آن را کم و بیش ،صبورانه تحمل کردهاند تا به بهترین شکل نشان دهند
که قانونشکنان واقعی و برهم زنندگان امنیت اجتماعی چه کسانی هستند .
در همین راستا ،از اسماعیل عبدی میتوان نام برد که اگرچه دور ان زندان خود را به پایان رسانده و با بیماری و مشکالت جسمی مختلف دست به گریبان است ،اما به بهانههای واهی از آزادی او،
ممانعت به عمل می آورند.دمحم حبیبی نمونهی دیگری است که دوران حبس تحمیلی را به تایید مسئوالن زندان با باالترین درجه از بردباری و متانت گذرانده است .
الزم به یادآوریاست آنچه در کنار درخشش نام این معلمان آزاده ،معموالً نادیده میماند ،مسئولیتپذیری ،بردباری ،عقالنیت ،مداومت درپیگیریهای حتی روزانهی مسائل حقوقی توسط همسران و پر
کردن جای خالی پدر برای فرزندان در حساسترین مراحل زندگی است و هر کدام از این بانوان گرانقدر ،میتوانند الگو و نمونهای باشند برای سایرین.
کانون صنفی معلمان تهران ضمن تاکید بر قانونی بودن فعالیت هایش ،عملکرد مستقل ،صنفی و مدنی خود و حفظ موضع هموارهی این سال ها در نفی برخوردهای امنیتی با فعاالن صنفی؛ از رویکرد
جدید قوه قضاییه در کاهش مجازات حبس استقبال مینماید و معتقد است برای مهار بحرانهای متعددی که جامعه و حکومت را به ورطه های هولناک می کشاند ،الزم است تغییری عمیق در رویکردهای
گذاری داخلی و خارجی ،رویه های قضایی و ...در پیش گرفته ش ود تا مانع گسترش بیشتر شکاف عمیق ایجاد شده میان دولت و ملت گردد.
حاکمان در حوزه های اقتصادی ،سیاست
ِ
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
99۵8۵2۵

*  -سختگیری بی مورد مدیریت سامانه یک شرکت واحد در مورد مرخصی رانندگان و کارگرانی که از روز قبل اطالع ندادهاند
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مدیریت سامانه یک شرکت واحد با سخت گیری بی مورد ،مرخصی رانندگان و کارگرانی که یک روز قبل مرخصی خود را اعالم نکرده باشند نمیپذیرد این سختگیری در حالی است برای هر فرد
یکباره ممکن است موضوعی پیش بیاید که الزم باشد از مرخصی استفاده کند .چطور کارگر باید پیشبینی کند که آیا فردا خود یا عضوی از خانوادهاش بیمار میشود؟ یا عضوی از خانوادهاش تصادف
میکند؟ یا هر موضوع اضطراری دیگری برایش پیش میآید.
با وجود اینکه از گذشته رانندگان در فردای روزی که به دالیل اضطراری از مرخصی استفاده کرده بودند ،برگ مرخصی را تحویل میدادند و این امکان در سایر سامانههای دیگر همچنان وجود دارد.
اما مدیریت سامانه یک با عدم پذیرش مرخصی تاریخ گذشته ،فشار مضاعفی را بر رانندگان وارد میکند.
سندیکای کارگران شرکت واحد به مدیریت راجع به سوء رفتار با رانندگان هشدار میدهد و از مدیریت میخواهد برای عدم تقابل رانندگان ،در شرایطی که مدیریت نیاز به همکاری و اضافهکاری
رانندگان دارد ،فشار بر رانندگان را متوقف کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

*  -جان باختن کارگر جایگاه سوخت شهرستان مهریزحین کار با ضربه چاقو
ساعت  06روزدوشنبه  09آبان ،99یک کامیون وارد جایگاه خلیج فارس در شهرستان مهریز استان یزد شد و تقاضای نفت گاز با کارت آزاد کرد ،اپراتور جایگاه اعالم کرد کارتهای سوخت آزاد
جمعآوری شده اند ،اما راننده توجهی نکرد و این موضوع منجر به مشاجره و درگیری و در نهایت قتل عباس حیدری متصدی این جایگاه توسط راننده کامیون شد.
بر اساس اظهارات جایگاه داران ،جمع آوری کارتهای سوخت آزاد از جایگاه ها و ارایه آن به تعداد محدودی جایگاه نه تنها دردسرهای زیادی برای رانندگان ایجاد کرده بلکه موجب تبعیض بین جایگاه
داران نیز شده زیرا در حال حاضر کامیونها بر اساس میزان پیمایش خود سهمیه سوخت به قیمت هر لیتر گازوئیل  311تومان دریافت می کنند که اغلب به علت فرسوده بودن و مصرف باالی
کامیون های غیرفرسوده چینی ،این سوخت تا بیستم هر ماه بیشتر نیاز کامیونداران را برطرف نمی کند و آنان مجبور به خرید سوخت به صورت آزاد هستند.
پیش از این هر کامیونی که نیاز به سوخت مازاد بر سهمیه خود داشت میتوانست به جایگاه ها رفته و با کارت آزاد سوخت مورد نیاز خود را خریداری کند اما این کارتها از سال گذشته از جایگاههای
سوخت جمع آوری شد و فقط در اختیار تعداد محدودی جایگاه قرار گرفت که همین امر مشکالت زیادی برای رانندگان و جایگاه داران ایجاد کرد.
* -شنبه  25آبان ماه :9918ادامه وگسترش اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بنزین
روز شنبه  25آبان برای دومین روزمتوالی ،اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بنزین ادامه پیدا کرد ودامنه اش به بسیاری از شهرها گسترش پیدا کرد.
تجمع کنندگان با سر دادن شعارها وحمله به جایگاه های توزیع بنزین،بانک ها ومراکز قدرت نارضایتی و خشمشان را نسبت به حاکمیت بنمایش گذاشتند.
نیروهای امنیتی ،ضدشورش وانتظامی با تیراندازی مستقیم بسوی تجمع کنددگان،شلیک گاز اشک آور وحمله با باتوم وموردضرب وشتم قراردانشان موجب مرگ وزخمی شدن چندین نفرشدند وتعدادی
را بازداشت کردند.
خبرهای منتشره درشبکه های اجتماعی حاکی از کشته وزخمی شدن چندین نفر درشهرهای بهبهان،مریوان،دزفول،رامهرمز،سنندج،فردیس وگلدشت کرج،خرمشهر،شهرک اندیشه تهران و….می باشد.
خبرجان باختن یک از معترضین در تجمع روزجمعه 24آبان از طرف حکومت تایید شد.
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ازتعداد دقیق بازداشتی ها اطالع دقیقی در دسترس نمی باشد.
+اشکال اعتراضات:
– تجمع در خیابان ها،محالت ومقابل مراکز قدرت با سردادن شعارهای اعتراضی نسبت به افزایش قیمت بنزین ومسببانشان
ایجاد راه بندان درخیابان ها،جاده ها واتوبان ها با خاموش کردن ماشین ها– بستن خیابان ها و جاده ها با تجمع وبست نشستن وآتش زدن الستیک ماشین وجلوگیری از تردد وسایل نقلیه
حمله به جایگاه های توزیع بنزین،بانک ها ومراکز قدرت+در چه شهرهایی اعتراض صورت گرفته است
تاکنون اسامی شهرهای زیررسانه ای شده است:
-0آبادان
-2اهواز
-3امیدیه
-4اسالم آباد غرب
-5اراک
-6اصفهان
-7ایالم
-8ارومیه
-9بوشهر
-01بیرجند
-00بومهن
-02بهبهان
-03بهشهر
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-04بندرعباس
-05جوانرود
-06خرم آباد
-07رشت
-08زاهدان
-09سیرجان
-21سقز
-20سنندج
-22ساوه
-23شیراز
-24سرپل ذهاب
-25خمین
-26محالت
-27شاهین شهر
-28شهریار
-29شوشتر
-31بهارستان
-30تبریز
-32مشهد
-33خرمشهر
-34ماهشهر
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-35کیش
 -36دورود
-37مهدیشهر
-38گرمسار
-39گچساران
-41شاهرود
-40گرگان
—42کرمان
-43دماوند
-44پردیس
-45مالثانی
-46گیالنغرب
-47کرمانشاه
-48قزوین
-49یاسوج
-51کرج
-50مریوان
-52المر
-53رباط کریم
-54یزد
-55قدس
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-56ساری
-57قائمشهر
-58همدان
-59شوشتر
-61دزفول
-60آغاجاری
-62مرند
-63ورامین
-64بانه
-65نور
-66رودهن
-67پلدختر
-68شهرستان جم
-69الهیجان
-71رامهرمز
-70نجف آباد
-72شهرپرند
-73محالت مختلف تهران
……………………
+خبرها همچنین حاکی از تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه سنندج و گوهردشت کرج در همین رابطه می باشد.
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*  -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
کرونا ،چرا فقط در اتوبوسهای خط دو بی آرتی ،کابین راننده از قسمت مسافران با نایلون جداسازی شده و در اتوبوس های سایر خطوط این جداسازی ارزان و موثر انجام نشده؟
نزدیک یکسال از شیوع کرونا می گذرد و رانندگان زیادی مبتال به کرونا شدهاند و تعدادی از همکاران هم بر اثر ابتال به کرونا فوت شدهاند .از ابتدا شیوع کرونا ،رانندگان درخواستهای بسیاری از
مدیریت شرکت واحد برای فراهم ساختن شرایطی که خطر ابتال رانندگان به کرونا را کمتر کند ،داشتهاند .
یکی از درخواستها که از کم هزینه ترین کارها بوده است ،جداسازی کامل کابین راننده از قسمت مسافران از سقف تا کف اتوبوس میباشد .و در کانال تلگرام سندیکا نیز بسیاری مطلب راجع به آن
نوشته شد اما این مورد فقط در اتوبوسهای خط دو بیآرتی انجام شد و این حفاظ نایلونی ارزان قیمت در اتوبوسهای سایر خطوط ایجاد نشد .و مدیریت برخی سامانهها در اقدامی نمایشی تنها کمتر از
یک متر نایلونی را در پشت کابین راننده نصب کردند در حالیکه برای جداسازی فضای کابین راننده از مسافران باید از سقف تا کف و از طرفین تا شیشههای بغل اتوبوس با نایلون پوشانده میشد.
اما چرا مدیر عامل شرکت باید تا این اندازه از مسائل مربوط به حفاظت بهداشتی رانندگان در این شرایط کرونایی پرت باشد و نسبت به آن بیاعتنا باشد؟ در حالیکه در خط دو بیآرتی به این مطلوبی و
ارزان قیمت کابین راننده از قسمت مسافران جداسازی شده و نمونه عملی آن نیز موجود است؛ چرا نباید مدیر عامل دستور به اجرای این جداسازی در تمامی اتوبوسها ندهد؟ انجام این کار ارزان قیمت
که ربطی به کمبود بودجه ندارد.

*  -یکشنبه  26آبان ماه :9918سومین روز اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بنزین
فیلم های منتشره درشبکه های اجتماعی وگزارشات رسانه ای (علیرغم قطعی اینترنت ) حاکی از ادامه اعتراضات در روز یکشنبه  26آبان ماه، 98در شهرهای شیراز ،سنندج ،مریوان،
کرمانشاه،جوانرود،کرج،شهریار،برازجان،نسیم شهر،جاده ساوه و… .می باشد.
فیلم ها وگزارشات منتشره نشان از تجمعات اعتراضی،بستن خیابان،جاده واتوبان به اشکال مختلف ونیز حمله به تعدادی از اماکن دارد.
شبکه های اجتماعی از افزایش تعداد جان باختگان ومجروحین منجمله در استان کردستان خبر می دهند.
مرگ یک سرگرد از نیروهای انتظامی کرمانشاه هم تایید شد.
همچنین بنابه گزارش رسانه ای شده براساس برآورد یک نهاد امنیتی،طی دو روز گذشته(جمعه وشنبه  24و 25آبان) اعتراضات در حدود  011نقطه ایران وبا شرکت 87هزارو 411نفر روی داده
است.
بنا بهمین گزارش،میزان تخریب نسبت به تجمعات دی ماه  96گستردهتربوده است ازجمله بیش از  011بانک و  57فروشگاه بزرگ فقط در یک استان به آتش کشیده شده است.بیشترین تخریب ها
دراستان های خوزستان ،تهران ،فارس و کرمان صورت گرفته است.
برپایه همین گزارش،حدود  0111نفر در ناآرامیهای اخیر در کل کشور بازداشت شدهاند.
آخرین خبرها ی رسانه ای شده حاکی ا ز حمله معترضین به حوزه های علمیه شیراز وکازرون در روز گذشته(شنبه  25آبان) می باشد.
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*  -تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران وتبریزبه بهانه افزایش قیمت بنزین:
 -9برپایی تجمع در داخل وبیرون دانشگاه تهران در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
بعد از ظهر روزیکشنبه  26آبان،جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران به بهانه اعتراض به افزایش قیمت بنزین دست به تجمع پشت درب های این دانشگاه موازی با خیابان انقالب زدند وبا سردادن
شعارهایی چون «:دانشجو آگاه است دانشگاه بیدار است»«،دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد» «،ایرانی با غیرت حمایت حمایت» و…..وهمچنین خواندن سرود «یاردبستانی»همبستگیشان را با اعتراضات
اخیر در سراسر کشور بنمایش گذاشتند.
همزمان جمعی از جوانان روبرویشان در خیابان انقالب به نشانه همراهی اجتماع کردند وشمارشان در حال افزایش بود که با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی پراکنده شدند.
 -2تجمع و راهپیمایی دانشجویان دانشگاه تبریز هم به بهانه اعتراض به افزایش قیمت بنزین
روزیکشنبه 26آبان،جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز به بهانه اعتراض به افزایش قیمت بنزین در داخل محوطه این دانشگاه با در دست داشتن پالکاردهایی با مضمون«دانشجو زنده است»«،نه به
گرانی» ودست به راهپیمایی زدند ودرادامه ساختمان مرکزی تجمع کردند.
دانشجویان با سردادن شعارهایی همچون «:بیکاریم ،بیکاریم ،آیندهای نداریم»«،حاصل دسترنج ما ،اختالس ،اختالس»و… اعتراضشان را نسبت به بیکاری ،اختالس وفساد اقتصادی و…بنمایش
گذاشتند.

*  -بیانیه جمعی درباره اعتراضات هفته آخرآبان ماه 9918
غارتگری منابع عمومی ،وقتی شنیدند نظام حکمرانی ،بی اعتنا به همه سختی ها که بر مردم تحمیل شده ،با افزایش قیمت بنزین،
مردم خسته از گرانی ،بیکاری ،فساد و
در غروب جمعه  2۵ابان 0398
ِ
ِ
زندگی سراسر مرارت آنها را دشوارتر از پیش کرده ،با اِشغال خیابان ها اعتراض خود را به ظلم ،بی کفایتی ،ناکارامدی و فساد فریاد زدند تا شاید که گوشی شنوا شود و دلی بلرزد؛
بقا و ادامه
ِ
ب کم سابقه و آتش خشونت سازمان داده شده
سرکو
این
دامنه
.
بود
آهنین
مشت
آبان
ه
سیا
هفته
آن
در
همه
این
به
پاسخ
اما
.
شود
داده
خاتمه
تهیدستان
و
فقرا
علیه
جنگ
و
نامردمی
به
و
شود
متوقف
انحراف ها
ِ
ت سرکوب حتی از اندرونی ساختار قدرت بلند
حاصلی جز ریختن خون گرسنگان بر زمین و بازداشت تودههای محروم نداشت .با وجود آنکه دامنه خشونت تا آنجا پیش رفت که صدای اعتراض به شدّ ِ
شد اما در همان حال و بالفاصله دادگاهها با صدور احکام سنگین علیه بازداشت شدگان نشان دادند که کمترین قباحتی برای ایستادن در برابر خواست و اراده گرسنگان قایل نیستند.
اکنون و در یکسالگی آن جنایتهای فجیع ،قدرت مداران ،سرمست از پیروزی بر پابرهنگان ،باز هم به تهدیدها ادامه میدهند و با وجود هشدارهای فعّاالن سیاسی ،اجتماعی ،دینی و حقوق بشری،
زور
حاضر نیستند قدمی به عقب بردارند تا راه تغییر و تحول جامعه ایران از مسیری خالی از خشونت و تخریب گشوده شود .این خطای مکرر همه قدرتمداران مستبد تاریخ است که تصور میکنند با ِ
نامشروع و داغ و درفش میتوان جامعه سراسر بحران را به آرامش و سکون رساند .تا کی میتوان تهیدستان ،پابرهنگان ،جانبهلبرسیدگان ،حاشیهنشینها ،جوانان عاصی از بیکاری و زنان
شورش کننده بر تبعیض را با ایجاد رعب و ترس و وحشت خاموش ساخت؟ در تاریخ ایران و جهان کدام نظامی را سراغ دارید که با سرکوب به بقا و حیات خود تداوم داده باشد؟ و آیا چند صباحی با
سرکوب حکمروایی کردن ،چه بر سر ایران و توسعه و آبادی و استقالل و تمامیت ارضی خواهد آورد؟ چه کسی تردید دارد که انسجام و یکپارچگی ملی ،سرمایه اجتماعی و احساس تعلق به هویت دینی
و ملی در زیر پای استبداد و خودکامگی از دست میرود و چشمانداز آینده را تیره و تار میکند؟ در حالی که تعداد انسان های مظلومی که خون شان در آبان بر زمین جاری شد حتی بیش از جمع چهار
شورش و اعتراض علیه استبداد پیش از انقالب (قیام گوهر شاد ،030۵قیام سی تیر ،0330قیام خرداد 03۵2و تظاهرات  07شهریور) 03۵7بود ،چگونه تعداد قتل و کشتار در اعتراضات چند روزه
آبان را توجیه میکنید؟
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مصرانه میخواهیم تا خشونتهای ساختاری
ما امضاءکنندگان این بیانیه با هشدار نسبت به تداوم سیاستها و شیوه های استیالجویانه حکمرانی کنونی و با تاکید بر ضرورت شروع تحوالت بنیادین،
ّ
متوقف ،بازداشتشدگان اعتراضهای سالهای اخیر بویژه دی ماه  039۶و آبان  0398آزاد و پرونده های آنها مختومه و با پذیرش حق دادخواهی برای خانواده های داغدیده ،اندکی زخم آنان التیام شود
تا راه برای شروع گفت و گوی ملی به منظور اصالح ات ساختاری هموار و از افتادن جامعه ایران در گرداب خشونت جلوگیری شود.
 2۵آبان 0399
هاشم آغاجری -بهمن احمدی امویی -حسن اسدی زید آبادی -پروین اسفندیاری -کمال اطهاری -قربان بهزادیان نژاد -محمود بهشتی لنگرودی -علیرضا بهشتی شیرازی -علیرضا بهشتی -مصطفی
تاجزاده -علیرضا جباری -بهزاد حق پناه -امیر خرم -ابراهیم خوش سیرت -معصومه دهقان -صادق ربانی -علیرضا رجایی -بهمن رضاخانی -حسین رفیعی -رضا رییس طوسی -پروانه سلحشوری-سید
دمحم سیف زاده -احسان شریعتی -گوهر شمیرانی -فیروزه صابر -محمود صدیقی پور -طاهره طالقانی -سیامک طاهری -محسن عمرانی -دمحم علی عمویی -احمد فخر عالمی – عزیز قاسم زاده -ابوالفضل
قدیانی -نظام الدین قهاری -دمحم رضا کارخانه چین– رحمان کارگشا– فاطمه گوارایی -سیاوش الهوتی -اسکندرلطفی -فخرالسادات محتشمی پور -دمحم دمحمی اردهالی -مهدی محمودیان -رضا مسلمی -سعید
مدنی -احمد معصومی -عبدهللا مومنی -صدیقه وسمقی -هادی هادیزاده یزدی

*  -تجمع اعتراضی دستفروشان در خرمشهر نسبت به بالتکلیفی معیشتی بدلیل عدم تحویل غرفه هایشان در بازار امام علی
روز دوشنبه  26آبان،جمعی از دستفروشان خرمشهر برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به بالتکل یفی معیشتی چند ساله بدلیل عدم تحویل غرفه های خریداری شده شان در بازار امام علی این
شهرستان در استان خوزستان،دس به تجمع زدند.
شهردار خرمشهر درهمین رابطه به خبرنگار رسانه ای گفت :پرونده بازار امام علی در جریان است و منتظر توافق نهایی با پیمانکار بازار هستیم .
وی افزود :پیمانکار مربوطه در حال حاضر به ویروس کرونا مبتال شده و در انتظار بهبود وی هستیم تا در نشستی چگونگی رفع موانع واگذاری این بازار بررسی شود .
خاطرنشان میشود که،بازار امام علی خرمشهر از پنج سال گذشته برای ساماندهی دستفروشان احداث شد اما از زمان ش هردار وقت تاکنون در بالتکلیفی و عدم هماهنگی میان شهرداری و پیمانکار به
سر میبرد .
عمده اختالف در این میان عدم تحویل این بازار با  42غرفه ،از سوی پیمانکار با توجه به افزایش قیمت مغازهها طی این سالها عنوان شده است .
این در حالی است که یکم مرداد سال  98تکلیف این غرفهها با قرعه کشی میان دستفروشان مشخص شد و قرار بود در همان ماه مغازهها واگذار شود.

*  -جان اسماعیل عبدی معلم زندانی درخطراست
وکیل مدافع اسماعیل عبدی گفت :از آنجایی که اسماعیل عبدی در حال حاضر وضعیت جسمی مناسبی ندارد ،درخواست ما این است که امکان استفاده از مرخصی برای او فراهم شود.
روز دوشنبه  26آبان،حسین تاج درباره آخرین وضعیت موکل خودبه خبرنگار رسانه ای گفت :ایشان در زندان هستند و در حال حاضر وضعیت جسمی خوبی ندارند و امیدواریم که زودتر موضوع
مرخصی رسیدگی شود؛ قولهایی هم اجرای احکام و دایره نظارت بر زندان دادهاند که پیگیری خواهند کرد.
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وی با بیان اینکه درخواست ما این است که ایشان از مرخصی استفاده کنند،اضافه کرد :دادستانی قائل بر این است که مرخصی امتیاز است و حق زندانی نیست از این حیث براساس آیین نامه و قانون
اگر افراد مشمول استفاده از این ظرفیت قانونی هم بشوند ،میتوانند به بعضی از زندانیها مرخصی ندهند.
وی ادامه داد :اگر مجموع شرایط وجود داشته باشد به عنوان مثال در جرائم زیر ده سال ،یک سوم محکومیت گذشته باشد و گزارشی مبنی بر سو رفتار در زندان وجود نداشته باشد و ضابطان تأیید
کنند ،اینها شرایطی است که مدنظر قرار میگیرد اما در مجموع اعطای مرخصی فرضی است که افراد صرفا ً برای خود لحاظ میکنند.
وکیل مدافع اسماعیل عبدی افزود :در حال حاضر حکمی  01ساله به ایشان ابالغ شده و ما در تالش هستیم که رای را نقض کنیم.

*  -اذیت وآزار براداران داداشی از طرف نیروهای اطالعاتی وامنیتی
صبح روز یکشنبه  2۵آبان بالغ بر  01مامور اطالعات سپاه به منزل مرتضی داداشی دانشجوی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و برادرش مجتبی داداشی دانشجوی ارشد روابط بینالملل
دانشگاه عالمه طباطبایی یورش برده و پس از تفتیش خانه ،تمامی وس ایل الکترونیکی و همچنین وسایل تحصیلی ایشان ،حتی دفترچه های یادداشت و جزوه های درسیشان را ربودند!
همچنین طی این یورش ،هر دو برادر به احضار و برخورد امنیتی و قضایی تهدید شده اند.
منبع:کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

*  -مصوبات جدید صندوقرفاه دانشجویان کشور
با آغاز دومین ترم آموزش مجازی در دانشگاهها هرچهبیشتر تبعات ویران گر پاندمی کرونا بر اقتصاد و معیشت جامعه مشخص می گردد و در این میان دانشجویانی که پیش از کرونا نیز با هزینههای
سرسامآور تحصیل مواجه بودند بیشازپیش با مشکالت مالی و هزینههای تحصیلی در دوران آموزش مجازی مواجه میشوند .در این مدت مصوباتی از جانب نهادهای اجرایی حوزهی آموزش عالی
ابالغ شدهاند که تنها میتوان نام مصوبات ضددانشجویی را بر آن ها نهاد ،مصوباتی که در وضعیت وخیم معیشتی حاکم بر جامعه بیشازپیش اندک توان معیشتی باقیمانده را نیز نابود خواهند کرد .با
ابالغ چنین مصوباتی میتوان به درستی پی به جملهی قید شده در اولین ابالغیهی آموزش مجازی وزارت علوم برد که " تغییر رویهی آموزشی به آموزش مجازی فرصتی طالیی پیشروی وزارت
علوم جهت تحول نظام آموزش عالی است "
در جدیدترین اقدام در راستای تحول نظام آموزشعالی!!! صندوق رفاه دانشجویان کشور در شهریور ماه  99اقدام به انتشار فایلی با عنوان آییننامه پرداخت و بازپرداخت وامهای دانشجویی نموده است
که در مواجه با این مصوبات ضددانشجویی فقط میتوان گفت که فاجعه در حال رقم خوردن است!!!!
در آییننامهی جدید مواردی مصوب شدهاند که به اهم این موارد اشاره خواهیم کرد.
❌ماده  :03کارمزد  4درصدی به شکل روزشمار
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به عنوان مثال اگر دانشجویی در مقطع کارشناسی و در طول مدت تحصیل چهار سالهی خود  01میلیون تومان وام از صندوق رفاه دریافت نماید(با توجه به افزایش مبلغ وامها در ترم جاری اخذ این
مبلغ به عنوان وام دانشجویی محتمل است) در زمان پرداخت اقساط باید مبلغ  0میلیون تومان بابت کارمزد وام پرداخت نماید .این درحالی است که در گذشته مبلغی بابت کارمزد اخذ نمیشد( .فرمول
بدست آوردن مقدار کارمزد در آیین نامه شرح داده شده است).
❌ در گذشته کف مبلغ پرداختی در هر قسط تا  00هزار تومان قابل کاهش بود اما در آییننامهی جدید کف مبلغ پرداختی در هر قسط  211هزار تومان در نظر گرفته شده و به طور سالیانه افزایش پیدا
خواهد کرد!!!! اوج وقاحت مسئولین صندوقرفاه دانشجویان کشور در اینجاست که کف مبلغ پرداختی در هر قسط برای دانشجویان کمبضاعت را  011هزار تومان تعریف کردهاند!!! حجم مبلغ و مقدار
تغییر مبلغ پرداختی در هر قسط خود گویای مسئله است.
❌در گذشته با ارائهی سند تعهد محضری و امضای ضامن دانشجو میتوانست از صندوق وام دریافت نماید اما در مصوبات جدید عالوه بر تعهد محضری ضامن مورد نظر دانشجو باید گواهی کسر
از حقوق  31میلیون تومانی به صندوق ارائه دهد تا دانشجو مجاز به اخذ وام گردد!!!! با اضافه شدن این شرط و با توجه به مشکالت موجود در صدور گواهی کسر از حقوق برای کارمندان از جانب
نهادهای محل خد مت به طور قطع اکثریتی عظیم از دانشجویان دیگر توانایی اخذ وام را نخواهند داشت.
❌وام ضروری جهت خرید وسایل کمک آموزشی (لپتاپ ،تبلت ،عینک و )...از لیست صندوق رفاه حذف گردیده و تنها وام ضروری به حوادث اختصاص داده شده است.
❌عالوه بر موارد اساسی که در باال به آن ها اشاره شد موارد دیگری نیز وجود دارند منالجمله :درصورتی که دانشجو یک قسط یا بیشتر از یک قسط پرداخت اقساط را به تعویق بیاندازد در لیست
بدهکاران بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و در استفاده از خدمات بانکی با محدودیت مواجه خواهد شد.
همصنفیهای گرامی تصویب موارد اشاره شده توسط صندوق رفاه در حالی است که تسهیل فرایند اخذ وام در دوران آموزش مجازی یکی از مطالبات ذکر شده در نامهی ارسالی شورای صنفی دانشگاه
کردستان به مسئولین دانشگاهی بوده است .اجراییسازی چنین مصوباتی در شرایطی بهوقوع میپیوندد که شوراهای صنفی موجود در دانشگاه های کشور در حالتی تضعیف شده نسبت به گذشته قرار
دارند .
الزامی است جهت دفاع از منافعمان همصنفی های خود را هرچه بیشتر از مصوبات در دستور کار وزارت علوم مطلع ساخته و بیشازپیش پیگیر مطالبات صنفی خود باشیم.
منبع :شورایصنفی دانشجویان دانشگاه کردستان

*  -خودکشی  6دانش آموز در رامهرمز طی یک ماه وتالش فرماندار وسرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان برای الپوشانی
روز جمعه  22آبان ،99یک دختر دانش آموز  05ساله در رامهرمزاستان خوزستان خود را حلق آویز کرد وجانش را ازدست داد وبا احتساب  5خودکشی مشابه دانشآموزان این شهرستان طی یک ماه
تعدادش به  6مورد رسید.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  26آبان،رستمی رئیس آموزش و پرورش رامهرمز اختالفات خانوادگی ،تعصبات کورکورانه ،تعرضات فکری و عاطفی و عدم پاسخگویی به نیازها و اقتضائات
زیستی را از علتهای این رخداد تلخ عنوان کرده است.
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او همچنین گفت:از  27هزار دانش آموز رامهرمزی دستکم 4هزار دانشآموز از داشتن تلفن همراه برای ادامه تحصیل در سال جدید تحصیلی محروم
بودهاند.
رئیس اداره آموزش و پرورش رامهرمز همچنین به صراحت دلیل خودکشی یکی از دانشآموزان دختر را مخالف ت خانواده با تهیه تلفن همراه و عدم
امکان ادامه تحصیل این نوجوان عنوان کرده است.
بنابه گزارش  26آبان یک منبع خبری محلی،فرماندار شهرستان رامهرمز از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این شهرستان خواسته تا به صورت رسمی
خبرنگاران محلی را از تهیه و انتشار اخبار مرتبط با خودکشی منع کند.
بنابه گزارش همین منبع ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی رامهرمز این درخواست فرماندار را به صورت رسمی به خبرنگاران ابالغ کرده تا شاید با
سانسور خبری بتوانند سرپوشی بر این اتفاقات تلخ گذاشته باشد.

*  -دوشنبه  27آبان ماه :9918چهارمین روز اعتراضات به بهانه افزایش قیمت بنزین
روز دوشنبه  27آبان برای چهارمین روز ،علیرغم کشتارها،بگیر وببندها،قطع کردن اینترنت ،تعطیل کردن دانشگاه ها ومدارس،بستن سینماها ،تعطیلی مسابقات ورزشی،قطع کردن تردد متروها و....
وبرگزاری بالماسکه از طرف مزدوران رژیم منجمله دانشجویا ن بسیجی،اعتراضات به بهانه افزایش قیمت بنزین ادامه پیدا کرد.
گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی ونیز گزارشات سربسته دررسانه ها،حاکی از ادامه اعتراضات در شهرهای ماهشهر(محله طالقانی ) ،چمران،شیراز،اسالمشهر ،سنندج ،سقز ،مریوان،
کامیاران ،بوکان ،کرج(فردیس وگلشهر) ،بهارستان،قدس،شهریار،نجف آباد،یزدانشهر،برخی نقاط تهران و.....می باشد.
روز دوشنبه  27آبان برای دومین روز متوالی،دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمع در حمایت از معترضین نسبت به افزایش قیمت بنزین زدند.
درهمین روز در چارچوب رقابت های بین جناحی حاکمیت ومهیا ساز ی زمینه حمله به دانشجویان حامی معترضین نسبت به افزایش قیمت بنزین ،دانشجویان بسیجی نیز بالماسکه ای در دانشگاه تهران
راه انداخته اند وبدنبالش به تجمع دانشجویان حق طلب حمله ور شدند.
شب گذشته(26آبان) در پی اولین روز تجمع دانشجویان حامی معترضین نسبت به افزایش ق یمت بنزین تعدادی از دانشجویان ازجمله سها مرتضایی،نرگس باقری وامیرفرصتی بازداشت شدند.
بنابه گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور عالوه براین سه دانشجو ،دمحم امین حسینی دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشجوی حقوق دانشگاه گرگان شب گذشته توسط
وزارت اطالعات بازداشت شد.
همچنین بنا به گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی،سپیده قلیان بدنبال شرکت فعالش در تجمعات اعتراضی روزهای گذشته برای باری دیگر بازداشت شد.
گزارشات جسته وگریخته رسانه ای بتاریخ  27آبان نشان می دهد تعداد شهرهایی که طی چهار روز اخیر درآنها اعتراض نسبت به افزایش قیمت بنزین صورت گرفته خیلی بیشتر از 011شهرمی باشد
وهر شهر هم شاهد اعتراضات در محالت مختلف بوده است.بعنوان مثال فقط دراستان خوزستان در 05شهرستان شاهد اعتراضات به اشکال مختلف بودیم.
بنا بهمین گزارشات تعدادبازداشت شدگان خیلی بیش از هزارنفر می باشد ازجمله فقط دراستان خوزستان 081نفر بازداشت شده اند.
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گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی حاکی ازاین است که طی روزهای گذشته معترضین برای بنمایش گذاشتن خشم ونفرتشان نسبت به وضعیت کنونی کشور ومسببانشان جایگاه های توزیع
بنزین،بانک ها ،مراکز قدرت،سر کوب ومذهبی بسیاری را در نقاط مختلف کشورمورد حمله قرار داده اند.
درهمین چارچوب بازداشت های گسترده ،قطع کردن اینترنت،بستن دانشگاه ها ومدارس،تعطیلی سینماها ومسابقات ورزشی،قطع کردن تردد متروها و....نه تنها بیانگر قدرت حاکمیت نمی باشد بلکه
وحشتشان را نسبت به گستردگی اعتراضات صورت گرفته وافزایش دامنه اش را بنمایش می گذارد.
کماکان از تعداد جان باختگان ومجروحین اعتراضات چهار روزاخیر اطالع رسانی دقیقی نمیتوان کرد.
یک منبع خبری محلی تعداد جان باختگان استان کردستان را  34نفر وتعداد مجروحین را  511نفر اعالم کرده است.
همین منبع جان باختگان اعتراض اخیر کرمانشاه را  01نفرگزارش کرده است.

*  -بدعتی عجیب در شیوه سرکوب فعالیت صنفی دانشجویی!
دمحم شباهتی فعال دانشجویی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  ،در فرآیندی کامال غیابی ،به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس
تعزیری محکوم شد .این درحالی است که کلیه روند رسیدگی از جمله تفهیم اتهام ،صدور کیفرخواست ،برگزاری جلسه دادرسی و صدور حکم ،بدون اطالع این دانشجو و به صورت کامال غیابی انجام
گرفته و هماکنون در مرحله اجرای حکم است.

بنابه گزارش  27ابان کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور ،در پی ضبط شدن یکی از کارت های بانکی این فعال صنفی توسط دستگاه عابربانک و پیگیری علت این اتفاق از طریق بانک ،مشخص
می شود نامه ای از شعبه یک اجرای احکام شهید مقدس(اجرای احکام زندان اوین) مورخ  0مهر به بانک ها ارسال شده تا تمامی حساب های وی مسدود
گردد .با پیگیری های وکیل این فعال صنفی به اجرای احکام اوین ،به طوری شفاهی به وی اعالم می شود که دمحم شباهتی به پنج سال حبس تعزیری بابت
اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده است .این حکم در حالی هم اکنون در دایره ی اجرای احکام است که تمامی مراحل این پرونده از
جمله مرحله تحقیقات ،تفهیم اتهام ،صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه مطلقا بدون اطالع و حضور این فعال صنفی طی شده و همچنین هیچگونه احضاریه
یا ابالغیه ای برای وی تاکنون ارسال نشده است !
به دلیل غیابی بودن تمامی مراحل ،هنوز هیچ اطالعی از جزئیات دیگر این پرونده در دسترس نیست .
پس از بازداشت های گسترده دانشجویان طی سالهای اخیر ،انواع فشار و تهدیدها ،صدور احکام سنگین قضایی ،اینبار با شکل جدیدی از سرکوب مواجه
هستیم :پرونده سازی و صدور احکام سنگین قضایی در روندی کامال غیابی .
دانشگاه تعطیل است و جدیدترین اشکال سرکوب را تجربه می کند.
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*  -سه شنبه  28آبان ماه  :9918پنجمین روز اعتراضات به بهانه افزایش قیمت بنزین
فیلم ها ،تصاویر وگزارشات منتشره درشبکه ها ی اجتماعی ودرز کردن برخی اطالعات در رسانه ها حاکی از ادامه اعتراضات به بهانه گرانی بنزین در تعدادی از شهرها دررروزسه شنبه  28آبان از
جمله در شهرهای جوانرود،مریوان ،سنندج،کرمانشاه،شیراز،دزفول(اعتراض شبانه کوی مدرس)  ،کارون،کوت عبدهللا و برخی از محالت تهران و....می باشد.
گزارشات فوق تایید می کنند که طی چند روز گذشته تعداد شهرهایی که درآنها اعتراض به بهانه افزایش قیمت بنزین صورت گرفته خیلی بیشتر از 011شهرمی باشد.
بنابهمین گزارشات،تالش های نیروهای امنیتی واطالعاتی برای بازداشت تجمع کنندگان منجمله دانشجویان ادامه دارد .درهمین رابطه بازداشت ملیکا قرگوزلو دانشجوی روزنامهنگاری دانشگاه عالمه
طباطبایی وانتقالش به اوین وکامیار ذوقی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران وانتقالش به مکانی نامعلوم تایید شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش اینترنت کماکان قطع است وراه اندازی بالماسکه ها در تعدادی از شهرها از طرف رژیم برای بنمایش گذاشتن هوادارنش ادامه دارد.
اما رژیمی که هوادار وحامی دارد چرا از اینترنت وحشت دارد وقطعش می کند؟
برای اینکه از به لرزه درآمدن پایه های اقتدارش به وحشت افتاده است.

*  -اعتراض دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی عالمه طباطبایی
روز سه شنبه 28آبان ،98دا نشجویان دانشکده علوم اجتماعی عالمه طباطبایی در حمایت از مردم ،کارگران و در اعتراض به گرانی بنزین تجمع اعتراضی کردند.
این تجمع در حالی برگزار شد که طی سه روز گذشته با خانواده بسیاری از دانشجویان از سمت وزارت اطالعات تماس گرفته شده و دانشجویان تهدید شدهاند که در صورت حضور در محیط دانشگاه
بازداشت میشوند .
این تجمع با همراهی و شرکت اساتید دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد اما انجمنهای اسالمی حضور در این تجمع را تحریم کردند.

*  -تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در اعتراض به گرانی بنزین و سرکوب اعتراضات مردمی
روزدوشنبه 27آبان  ، 98جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در اعتراض به گرانی بنزین و سرکوب اعتراضات مردمی دست به تجمع زدند وباسردادن شعارهای زیر ضمن اعتراض
به سرکوب ها حمایتشان را اعتراضات نسبت به گران شدن بنزین بنمایش گذاشتند.
«بنزین گرونترشده فقیر فقیرتر شده»
«گرانی تورم بالی جان مردم»
«دانشجو بیداراست بازحمتکش همراه است»
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«دانشجو کارگر معلم اتحاد اتحاد»
«دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»

*  -تجمعات اعتراضی در خارج از کشور در حمایت از اعتراضات جوانان وزحمتکشان ومحکومیت سرکوب ها
طی روزها ی اخیر تجمعاتی در خارج از کشور در حمایت از اعتراضات جوانان وزحمتکشان ومحکومیت سرکوب ها برپا شده است وفراخوان هایی مبنی برادامه این تجمعات در روزهای آینده منتشر
شده است.

*  -احضار  2کارگر و99نفر از اهالی اراک به دادسرای عمومی و انقالب درپی شکایت بهارستان نشین این شهرستان بدلیل انتقادشان ازوی
یک کارگر هپکو،یک کارگر نیروگاه شازند و 00نفر از اهالی اراک درپی شکایت بهارستان نشین این شهرستان بدلیل انتقادشان ازوی به دادسرای عمومی و انقالب این کالنشهردراستان مرکزی
احضارشدند.
بنابه گزارشات رسانه ای شده بتاریخ  27آبا ن،ماجرا از این قرار است که ظاهرا چندی پیش مطلبی انتقادی درمورد این نماینده مجلس در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی منتشر شده است ،مطلبی که
شکایت بهارستان نشین این شهرستان را بدنبال آورد و یک کارگر هپکو،یک کارگر نیروگاه شازند و00نفر از اهالی اراک به دادسرای عمومی و انقالب احضارشدند.
در احضاریه از آنها خواسته شده تا دوم آذرماه با حضور در مجتمع شماره یک این دادسرا حاضر شده تا بابت شکایت علیاکبر کریمی مبنی بر «نشر اکاذیب در سامانههای یارانهای» پاسخگو باشند.
موضوع شکایت این بهارستان نشین البته با واکنش چشمگیر ا هالی اراک در فضای مجازی همراه شده و بخشی از کاربران اراکی فضای مجازی در نوشتههایی به یکدیگر هشدار دادهاند در طرح انتقاد
نسبت به این نماینده مجلس« ،دقت بیشتری» به خرج دهند تا مبادا کارشان به دادگاه بکشد.

*  -اعتصاب  2روزه تعدادی از پزشکان بندرعباس در اع تراض به عوارض و مالیات تعیین شده از سوی اداره امور مالیاتی و شهرداری بندرعباس
ازصبح روزدوشنبه  26آیان،تعدادی از پزشکان بندرعباس برای نمایش اعتراضشان نسبت به عوارض و مالیات تعیین شده از سوی اداره امور مالیاتی و شهرداری بندرعباس مطب های خود را تعطیل
کردند وتا پایان روزسه شنبه 27آبان به اعتصابشان ادامه دادند.
روز چهارشنبه  28آبان،پس از برگزاری نشست مشترک و توافق دو هفته ای ،فعالیت پزشکان در مطب های خصوصی بندرعباس از سر گرفته شد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تایید این خبر گفت :این جلسه با هدف ایجاد تفاهم بین طرفین برگزار و مقرر شد مشکل ایجاد شده از سوی اداره امور مالیاتی و شهرداری برطرف
گردد.
به گفته وی ،پزشکان با تعیین فرصت دو هفته ای جهت رفع مشکالت ایجاد شده ،از روزچهارشنبه کار خود را از سر گرفتند.
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روز سه شنبه  27آبان،یک مقام مسئول در دانشگا ه علوم پزشکی هرمزگان با تایید اعتصاب تعدادی از پزشکان بندرعباس ،به خبرنگار یک رسانه محلی گفت :در حالی که پزشکان به عنوان مدافعان
خط اول سالمت در شرایط بحرانی کرونا مشغول خدمت رسانی هستند ،دو نهاد شهرداری و اداره امور مالیاتی اقدام به تعیین مالیات وعوارض هنگفت و غیرواقعی برای آنان کرده اند.
وی ادامه داد :نشست های متعدد با حضور نهادهای مسول و ذیربط برای برون رفت از این وضعیت تاکنون بی نتیجه بوده است.
وی اضافه کرد :نهادهای یاد شده اقدام به شکایت علیه پزشکان و تشکیل پرونده قضایی برای آنان کرده اند که پزشکان نیز در اعتراض ،مطب های خود را تعطیل کرده اند.

*  -بحث بر سر نارضایتی وتعیین محلی برای تجمع و یا تفاوت معترض واغتشاشگر نیست بلکه بحث اصلی برسر اعتراض و تنفراست
طی روزهای اخیرعالوه بر راه اندازی بالماسکه ها در شهرها،بازار بحث درباره حق اعتراض،تعیین محلی برای تجمع واعتراض،اعتراض مدنی،فرق معترض واغتشاشگر و.....پس از تیراندازی
های مستقیم بطرف تجمع کنندگان بی دفاع،از طرف جناح های مختلف حاکمیت گرم شده است.
آنها که پس از کشتار معترضین بفکر این بحث ها افتاده اند هنوز نفهمیده اند که زحمتکشان،جوانان وتجمع کنندگان نه تنها از وضعیت حاکم برکشور ناراضی هستند و به آن معترضند بلکه از مسببانشان
متنفرند.آری از جناح های مختلف حاکمیت،صاحب منصبان،امامان جمعه و......متنفرند.
جان کالم!
بحث بر سر نارضایتی وتعیین محلی برای تجمع و یا تفاوت معترض واغتشاشگر نیست بلکه بحث اصلی برسر اعتراض و تنفراست  .جوانان وزحمتکشان از همه دست اندرکاران حاکمیت متنفرند.
*  -گزارشی درباره اعتراضات سنندجی ها نسبت به بهانه افزایش قیمت بنزین
اعتراضات در سنندج از روز شنبه بیست و پنجم آبانماه به شکل گستردهای آغاز شد ،اولین جرقه اعتراضات در میدان اقبال با حضور جوانان با بستن خیابانهای منتهی به میدان با شعار «اعتراض حق
ماست» آغاز شد.
جوانان و سایر اقشار با بستن خیابان و با بوق زدن در میدان و خاموش کردن اتومبیلها،اعتراض شکل گرفت ،چنانچه خیابان های منتهی به میدان بسته شد و معترضین با نشستن در میدان و شعار نه به
گرانی ادامه یافت.
بالفاصله نیروی انتظامی که به شکل وسیعی در میدان حاضر بودند سعی در پراکندن معترضان کردند و معترضین با شعار نیروی انتظامی حمایت  ،حمایت سعی در آرام کردن نیروهای انتظامی کردند.
اما نیروی انتظامی با حضور بیشتر در پراکندن معترضین و اینکه باید میدان را باز کنید با آنها مقابله کردند و چون توان به هم زدن تجمع را نداشتند به فاصله یک ربع نیروهای یگان ویژه و موتور
سوارها در میدان حاضر شدند و با حمله به معترضین با باتوم سعی در پراکندن آنها کردند.
نیروهای یگان ویژه و موتور سوارها که در حیاط آموزش و پرورش در ابتدای خیابان ژاندارمری مستقر شده بودند با بلند شدن صدای شعارها و درگیری مردم با نیروی انتظامی از حیاط آموزش و
پرورش خارج شده و به شکل گروهی وارد میدان شدند و پس از مدت کوتاهی با باتوم و سپس گاز اشکآور به معترضین حمله کردند و به شکل وحشیانه سوار بر موتور به سوی معترضین میآمدند و
مستقیم با موتورهایشان سعی در زیر گرفتن معترضین داشتند.
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سپس نیروهای پیاده یگان ویژه با باتوم به جان مردم افتادند و جوان و پیر و زن را مورد ضرب وشتم قرار دادند و آنها را به خیابانهای منتهی به میدان پراکنده کردند.
بالفاصله آنها دوباره از خیابان دیگری به میدان وارد میشدند و درگیری مجدا شروع شد ،در این فاصله با آمدن معاون فرماندار و سخنرانی برای معترضان،نیروهای یگان ویژه عقب نشینی کردند و
معاون فرماندار نزدیک به نیم ساعت سعی در راضی کردن معترضان کرد که با شعار «دروغگو برو گمشو» معاون فرماندار را هو کردند و با هو کردن و دروغگو دروغگو گفتن معاون فرماندار از
میدان رفت.
سپس ماشین آبپاش و نیروهای پیاده و موتورسوار به مردم حمله کردند و درگیری بسیار سنگینی در میدان شروع شد و تا ساعت نزدیک به دو بعد از ظهر تعیقب و گریز معترضین ادامه داشت.
معترضین در عقب نشینی از میدان به سوی سه راه شریف آباد و سه راه ادب رفتند و با سنگ به بانک ها حمله کردند و درگیری شدیدی در خیابان ششم بهمن شروع شد که تا نیمه شب ادامه داشت.
در آن سوی شهر در خیابان های فرح و فیض آباد و نبوت همزمان درگیری شدیدی میان مردم و نیروهای سرکوبگر آغاز شد چنانچه در خیابان نبوت و میدان نبوت به بانکها و پمپ بنزین حمله کردند
و پمپ بنزین سیلو که یکی از بزرگترین پمپ های شهر سنندج است را آتش زدند و دو بانک را هم به آتش کشیدند.
در محله فیض آباد و میدان فیض آباد هم درگیری سنگینی تا حوالی صبح روز یکشنبه بیست و ششم آبانماه میان معترضین و نیروهای سرکوبگر رخ داد.
معترضین پمپ بنزین فیض آباد و سه بانک را به آتش کشیدند و تا صبح خیابان فیض آباد و میدان فیض آباد در دست معترضین بود و تمام سطح خیابان سنگ و شیشه و دود بود.
از دیگر سو معترضین در خیابان فرح تا حوالی صبح خیابان فرح و کارآموزی را در دست داشتند و با سوزاندن دو بانک در خیابان فرح و ولیعهد و مسدود کردن خیابانها با آتش زدن الستیک،
خیابان های فرح ،ولیعهد و بیست و پنج شهریور را تا حوالی صبح در کنترل گرفتند و تمام سطح خیابان شیشه و سنگ بود و دودناشی از به آتش کشیدن الستیکها تمام منطقه را گرفته بود و نیروهای
سرکوبگر جرات وارد شدن به خیابان فرح را نداشتند .چون اغلب آنها با سنگ به نیروی انتظامی حمله می کردند و با شعار مرگ بر دیکتاتور و بژی کوردستان با سنگ به نیروی یگان ویژه حمله
میکردند و آنها با پرتاب گاز اشکآور سعی در پراکندن مردم داشتند که موفق نشدند و تا نزدیکیهای صبح آنها جرات حضور در خیابانهای فیضآباد ،فرح و بیست و پنج شهریور را نداشتند.
نیروهای یگان ویژه در ساختمان دخانیات نزدیک میدان اصلی شهر یا میدان بازار مستقر شده بودند که با شروع درگیریها از آنجا خارج شده و به صف مردم حمله کردند.
معترضین را برای بازداشت موقت به میدان ورزشی امین سابق یا ملک نیا می بردند چیزی که بسیار مشهود بود تنفر عمیق اقشار مختلف مردم از نیروهای یگان ویژه بود و زنها که در تمام صفوف
حاضر بودند بالفاصله با د ستگیری جوانان توسط نیروهای یگان ویژه سعی در پادرمیانی و اعتراض به دستگیری داشتند و بسیار فعال بودند.
از ویژگی اعترضات اخیر حضور قشر کم درآمد و فقیر و همچنین نوجوانان چهارده و پانزده ساله بود که متاسفانه به دلیل نداشتن تجربه در فرار بسیاری از آنها دستگیر شدند و یا مورد ضرب و شتم
قرار گرفتند.
روز شنبه بعد از حمله یگان ویژه به مردم در میدان اقبال جوانان در خیابان مولوی و اول ژاندرمری با انداختن کیسههای سیمان یک ساختمان نیمه کاره ،سر راه موتور سواران از نفوذ موتور سوارن به
سنگرهای خودشان جلوگیری کردند و بسیار ی از نیروهای یگان ویژه را حسابی کتک کاری کردند و زنان با جمع کردن سنگ ها برای معترضان پشتیبانی کاملی از حمله به نیروهای یگان ویژه
می کردند و زد و خورد و درگیری تا ساعاتی از شب در آن منطقه ادامه داشت.
تک تیراندازها در محله چهارباغ و فیض آباد و بر روی بام سا ختمان اداره برق مستقر شده بودند و هنگامی که مردم نیروهای یگان ویژه را مجبور به عقب نشینی کردند معترضین را نشانه میگرفتند و
چند نفر را در سه راه برق زخمی کردند.
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بنا به گفته ها همان روز و شب اول نزدیک به چهل و پنج مامور زخمی شده بودند و اولین شهید اعتراضات یک نوجوان چهارده ساله بود و در بیمارستانها تعداد مجروحین به گفته شاهدان زیاد بود و
حتی چشم یکی از مجروحین از حدقه در آمده بود.
عصر روز شنبه بیست و پنجم آبان ماه ،خیابان ششم بهمن و سه راه ادب و خیابان شریف آباد هم همچون خیانهای فرح و بیست و پنج شهریورو فیض آباد در دست معترضین بود و رفت و آمد بطور
کامل متوقف و خیابان ها مسدود شده بود و از عصرروزشنبه اینترنت دیتا یا موبایل و شب هم اینترنت خانگی قطع شد.
در ادامه اعتراضات روز یکشنبه بیست و ششم آبانماه ،بار دیگر در خیابانهای فرح ،غفور و شریف آباد و فیض آباد درگیری ها با بستن مغازه ها و اعتصاب آغاز شد که با حمله نیروهای سرکوبگر در
خیابان فرح به بازار تاناکورا که به شکل یکدست تعطیل شده بود،درگیری میان مردم و نیروهای سرکوب شکل گرفت چنانچه نیروهای یگان ویژه به شکل دسته جمعی همراه با نیروی موتور سوار و
یک اتوبوس در خیابانها گشت زنی می کردند و به تجمع بیش از سه نفر با ضرب و شتم و فحش و بد وبیراه حمله می کردند و در بازار تاناکورا پس از هو کردن ماموران از سوی صاحبان مغازهها ،به
آنها حمله کردند و گاز اشک آور پرتاب کردند و جوانان را که سعی در مسدود کردن خیابان داشتند ب ا باتوم مورد حمله قرار دادند و چند ماشین را با باتوم خرد کردند و به هر کس گوشی در دست داشت
حمله میکردند و گوشیها را می گرفتند و در نهایت موفق شدند حرکت مردمی را سرکوب کنند.
اما در آن سوی شهر در محله غفور مامورین به تذکر به مغازه دارها سعی کردند مغازهها را باز کنند و اعتصاب مغازهداران را بشکنند که با مقاومت مغازهداران روبرو شدند و درگیری سنگینی میان
آنها و نیروهای سرکوبگر رخ داد که عده ای هم بازداشت شدند واین درگیری از ساعت ده صبح تا یک بعد از ظهر ادامه داشت و انتهای خیابان حسن آباد و محله غفور با به آتش کشیدن سطلهای اشغال
و پرتاب سنگ و شکستن شیشه مغازها و شیشه ماشین ها از سوی نیروی سرکوبگر به شکل منطقه جنگی درآمده بود و معترضین سعی در به آتش کشیدن پمپ بنزین ابتدای شهر کشاورز که در انتهای
خیابان غفور قرار دارد ،که با مقاومت شدید نیروهای یگان ویژه مواجه شدند و در نهایت در ساعت یک بعد از ظهر اعتراضات در میان دود و آتش خاموش شد.
از روز دوشنبه بیست و هفتم آبانماه ،درگیریهای پراکنده ای در سطح شهر وجود داشت و نیروهای سرگوبگر اجازه تجمع به بیش از سه نفر را نمی دادند و در صورت مقاومت به شدت با باتوم به جان
آنان میافتادند و در سطح شهر مانور نیروهای موتور سوار و ماشین های پر از نیروهای ویژه ،جو سنگینی را بخصوص در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه بوجود آورده بود و نیروهای سرکوبگر به شکل
فلهایی در سطح خیابانها و ورودی بانکها و پمپ بنزینها مشغول گشتزنی بودند.

*  -گزارشی درباره تجمع  27آبان ماه دانشجویان دانشگاه تهران به بهانه اعتراض به افزایش قیمت بنزین وبازداشت تعدادی از دانشجویان
بنا به اخبار واصله روز دوشنبه  27آبان دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمعی در اعتراض به افزایش سه برابر بنزین ،وضعیت فاجعه بار معیشتی و سرکوب های سنگین زدند .این تجمع که عصر
روز دوشنبه شکل گرفت تا  8شب ادامه یافت و با نزدیک شدن به ساعات تاریکی شب ،چندین آمبوالنس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر و داخل
آمبوالنس کردند .در ادامه جهت خروج از دانشگاه درب منتهی به خیابان  06آذر را گشوده و باقی دانشجویان را از آن طریق از دانشگاه بیرون می رانند و سپس تعدادی از دانشجویان را نیز بیرون از
دانشگاه دستگیر میکنند .
بنا به این اخبار برخی از این دانشجویان به زندان فشافویه و تعدادی نیز به زندان اوین منتقل شده اند .آمار تعداد بازداشتیان عصر دوشنبه در دانشگاه تهران  41تا  51تن عنوان شده است که از این تعداد
پنج تن از دانشجویان عالمه میباشند اما از هویت این دانشجویان اطالع دقیقی در دست نیست .عالوه بر این پنج تن دیگر از دانشجویان دانشگاه عالمه خارج از تجمع بازداشت شده اند .
ه مچنین بنا به این اخبار طی سه روز گذشته با بسیاری از دانشجویان و خانواده های ایشان توسط نهادهای امنیتی تماس تهدید آمیز گرفته شده که اگر در محیط دانشگاه دیده شوند دستگیر خواهند شد.
همچنین به خانه شخصی تعدادی از دانشجویان جهت بازداشت مراجعه شده است.
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*  -تجمع اعتراضی در خیابان دبیراعظم کرمانشاه
عصر روز چهارشنبه  28آبان ،مامورین اجرائیات شهرداری کرمانشاه در رابطه با ممنوعیت فعالیت کسبه و بازاریان از ساعت  08به بعد با کسبه خیابان دبیراعظم کرمانشاه ،یکی از مراکز اصلی
خرید شهر کرمانشاه،درگیر شدند که با اعتراض ومقاوت آنها روبروگشتند.
این اعتراض کسبه با حمایت جمعی از اهالی محل همراه شد وتجمع بزرگی شکل گرفت.

*  -خودسوزی زن سرپرست خانواده در بندرعباس دراعتراض به تخریب آلونکش
روز چهارشنبه  28آبان ،ماموران شهرداری به همراه ماموران یگان حفاظت مسکن دست به تخریب آلونک یک زن  35ساله وبچه هایش واقع درمنطقه  3بندرعباس می زنند وسرپناهشان را تخریب
می کنند.
این زن سرپرست خانواده برای اعتراض به این عمل وحشیانه وغیرانسانی اقدام به خودسوزی می کند و به بیمارستان منتقل می شود.
این زن سرپرست خانواده دچار سوختگی  08درصد ی درناحیه قفسه سینه و دست شده است.

*  -تجمع اعتراضی وکالی فارس نسبت به کسب وکار تلقی شدن وکالت مقابل دفتر کانون وکال در شیراز
روز پنج شنبه  29آبان،جمعی از وکالی استان فارس برای نمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به کسب وکار تلقی شدن وکالت دست به تجمع مقابل ساختمان دفتر کانون وکال درکالنشهر شیراز زدند.
یکی از وکالی حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت :اساسا ً تشریفات نائل شدن به حرفه وکالت و نوع خدمات ارائه شده توسط کانون وکال هیچ سنخیتی با تعاریف ارائه شده از کسب وکار ندارد.
وی افزود :کسب وکار تابع قواعد بازار و مبتنی ب ر کسب سود کاسب است در حالی که در حرفه وکالت وکیل به دنبال سود و احقاق حق موکل است .کدام کسبوکار در کشور وجود دارد که به صورت
رسمی و در قالب یکی از ارکان صنف به افراد کمتر برخوردار جامعه خدمات رایگان ارائه دهد در حالی که اداره معاضدت کانونهای وکال ساالنه به تعداد زیادی از هموطنان عزیز خدمات حقوقی
رایگان ارائه میدهند.
این عضو کانون وکالی دادگستری فارس گفت :الزم است نگاه قانونگذاران به حوزه وکالت که ارتباط مستقیم با تظلم خواهی و دادگستری ،حقوق و عدالت دارد ،نگاهی غیربازاری و از باب تکریم و به
دور از مسائلی که خالف شأن وکیل و دادگستری است ،باشد.

*  -گزارشی ازاعتراضات بهبهان به بهانه افزایش قیمت بنزین
اعتراضات به افزایش سه برابری نرخ بنزین همانند دیگر شهرهای کشور در بهبهان از روز جمعه  2۵آبانماه آغاز شد و در روزهای بعد شدت گرفت.
گفته میشود طی اعتراضات این شهر  0۵نفر جان خود را از دست دادهاند و دهها نفر زخمی و شمار زیادی بازداشت شدهاند.
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یکی از شهروندان بهبهان به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی میگوید« :خاکسپاری  02نفر از کشتهشدهها روز سهشنبه  28آبان برگزار شدهاست و خانوادههای آنها در سوگ از دست دادن
عزیزان خود هستند».
در بهبهان ابتدا ورودی های شهر توسط شهروندان مسدود شد و در شهر نیز به گونهای مسالمتآمیز مردم خیابان اصلی را با نشستن در مسیر بستند.
این شهروند اهل بهبهان که مایل نیست نام او افشا شود،میگوید« :در این منطقه اولین اعتراضها با مسدود کردن جاده اهواز-امیدیه اتفاق افتاد ،اما در خصوص بهبهان ،این شهر یک خیابان اصلی دارد
که از میدان بانک ملی شروع می شود تا میدان جوانمردی که منطقه اصلی این شهر است ادامه دارد .مردم روز جمعه  2۵آبانماه به صورت مسالمتآمیز روی زمین در این مسیر نشسته بودند و
اعتراض خود را نشان می دادند که نیروهای امنیتی و انتظامی با خشونت با آنها برخورد کرده و به این تجمع مسالمتآمیز حمله میکند».
این منبع اضافه میکند« :برخی از مردم فقط نشسته یا ایستاده شعار میدادند شعارهایی از قبیل “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” .اما مو ضوع مهم این است که شروع کننده خشونت در بهبهان نیروهای
امنیتی بودهاند .مردم بهبهان مردمی بسیار آرام ،محترم و محتاط هستند .اما از همان لحظه که پلیس به مردم یورش برد ،اوضاع تغییر کرد و فضا متشنج شد».
“ وقتی وضعیت به این شکل شد ،شدت اعتراضها اطراف میدانهای بانک ملی ،جوانمردی و عدالت افزایش یافت”.
نیروهای امنیتی چند روز اول عمال امکان مقابله و سرکوب نداشتند ،به همین دلیل از روز دوشنبه  27آبان نیروهای کمکی زیادی از خرمآباد وارد شهر شد.
بنا به گفته وی؛ “ در بهبهان بیشتر دو قشر از مردم زندگی میکنند .یک عده از آنها فارس و عدهای لرهای کهگیلویه و بویراحمد هستند .در همان شب اول یعنی در جمعه شب (روز اول اعتراضات)
احسان عبدهللانژاد با شلیک مستقیم به ناحیه گردن کشته می شود و سه نفر از شهروندان از طایفه لرها کشته شدند و در روزهای بعد هم شماری کشته و عده زیادی زخمی شدند”.
این منبع میگوید که نسبت به کشته شدن  02نفر از همشهریان خود اطمینان دارد ،اما اضافه میکند که تعداد کشته شدهها  0۵نفر یا حتی بیشتر هستند.
در روز سهشنبه  28آبان خاکسپاری  02نفر از کشته شدهها در بهبهان برگزار شد .از خانوادهها تعهد و ضمانت گرفتهاند که مراسم سوگواری را در سکوت برگزار کنند و با رسانهها مصاحبه نکنند.
در میان کشتهشدهها نوجوان  02ساله هم دیده میشود و بیشتر آنها جوان هستند.
این شهروند در خصوص اینکه چه کسانی به مردم شلیک کردهاست گفت» :تکتیر اندازها از ساختمان چند طبقه مقابل میدان بانک ملی که اداره دارایی سابق است به مردم شلیک میکردند و این
موضوع را دهها شاهد گزارش کردهاند ،اما بیشتر کسانی که کشتهشدهاند گلوله به گردن یا سر آنها اصابت کرده و به نظر میرسد که دستوری برای کشتار داشتهباشند ،وگرنه کجای دنیا اینطور به
شهروندان خودشان شلیک میکنند».
بنا به گفته این شهروند اهل بهبهان« :یکی ازاین همین تکتیراندازها فردی به نام احمدیفر است که از نیروهای بسیج بود .توسط مردم شناسایی شد و بالفاصله بعد از شناسایی با چند محافظ به همراه
خانوادهاش از شهر متواری شد .من دقیق نمیدانم که جزو تکتیراندازها بود یا نه اما از اینکه از شهر خارج شده و فرار کردهاست ،را مطمئن هستم».
در بهبهان بانکهای زیادی در سراسر خیابان اصلی شهر آتش گرفت.
شاهدان عینی گزارش دادهاند؛ در کل شهر همه پمپ بنزینها و بیشتر بانک ها به آتش کشیده شده ،اما در میان شهروندان د ر اینکه چه کسانی مسبب این موضوع هستند ،اختالف نظر و شبهه وجود دارد
که به عنوان نمونه بانکی که وسعت زیادی دارد و  ۵طبقه است چطور آتش از پشت پنجره و داخل بانک به کل ساختمان سرایت می کند خوب کمی شبهه برانگیز است و چون حکومت ایران سابقه خوبی
در خصوص تخریب اموال مردم ندارد بیشتر مردم حدس می زنند که این کار توسط خود نیروهای امنیتی یا لباس شخصی باشد».

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – آبان 1911

111

او افزود« :اکنون موضوع این است که جان برخی از زخمی ها در خطر است چرا که پس از اصابت گلوله از ترس بازداشت به بیمارستان نرفتند .اما این را هم بگویم که پرسنل بیمارستان بعد از
مداوای زخمیها با آنها همکاری میکردند .آنها را فراری می دادند یا کمک می کردند که شناسایی نشوند و به همین دلیل یکی از مسئوالن بیمارستان بازداشت شد».
شهر اکنون به دلیل حجم باالی نیروهای یگان ویژه در فضای رعب و وحشت قرار گرفته و عمال امکان اعتراض نی ست و نیروهای یگان ویژه و ضدشورش همه جای شهر مستقر شدهاند و شمار
بازداشتشده ها طی چند روز اعتراض به قدری زیاد است که عمال امکان ارائه آمار وجود ندارد.
اسامی برخی از کشتهشدههای بهبهان عبارتند از ( :هویت برخی از این افراد که از سوی کمپین تایید نشده ،کماکان در دست بررسی است)
دمحمحسین قنواتی
مهرداد دشتیزاده
احسان عبدهللانژاد
محمود دشتیزاده
دمحم حشمدار
شبنم دیانی
تدین (نام کوچک نامشخص)
فرزاد انصاری
علی (نام خانوادگی نامشخص)

*  -در حاشیه اعتراضات هفته آخر آبان ماه  :9918آشنایی با ترکیب طبقاتی ساکنان شهرستان های شهریار،قدس(قلعه حسن خان) ومالرد
در شهریار بخشی از جمعیت کارگران کشاورزی هستند و  ۵1درصد جمعیت هم کارگر خدماتی و صنعتی هستند که محل کار اکثر آنها ،جاده قدیم کرج ،جاده مخصوص و جاده ساوه است.
در قلعه حسنخان ۶۵ ،درصد کارگر هستند؛
در مالرد  31درصد کارگر و باقی کشاورز هستند.
در سرآسیاب و مارلیک ۶1 ،درصد جمعیت ،کارگر اعم از کارگر صنعتی و خدماتی و ساختمانی و بازنشستگان هستند.
در صبادشت مالرد باز بیش از  ۶1درصد کارگر هستند.
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*  -بیانیه دانشجویان در اعتراض به شیوهنامه انضباطی
شیوهنامه انضباطی جدید ،ابزاری تازه برای ورود نیروی امنیتی به دانشگاه
پس از آبان ماه  ،98امروز ما ،در شرایط به غایت سختی به سر میبریم که انتقاد از شرایط موجود به منزله اغتشاش است و منتقدان ،اغتشاشگر خوانده میشوند.
با استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی تشكیل اجتماعات و راه پیماییها ،بدون حمل سالح ،به شرط آن كه در تضاد با مبانی اسالم نباشد ،آزاد است .حوادث خونین اخیر ،بار دیگر نشان داد که
دستگاه حاکمیت تاب و توان نقد را ندارد .امروز که راههای اعتراض بسته شده و تنها پاسخ به اعتراضات سرکوب آن است ،دانشگاه تنها سنگر باقی مانده برای اعالم موضع و نارضایتی دانشجویان
است.
ما ،جمعی از دانشجویان سراسر کشور ،همچنان معتقدیم شیوهنامه انضباطی جدید ،چنان هزینه فعالیتهای مدنی را باال برده و دانشجو را به صورت پیشفرض مجرم انگاشته که امکان هر گونه فعالیت
مدنی اعم از سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی از دانشجو سلب شده است .این شیوهنامه باعث تسریع روند امنیتی شدن دانشگاه ،برخورد سلیقهای حراست و سرکوب دانشجو با شدت و حدت بیشتر
است؛ بنابراین ،خواستار لغو بی قید و شرط شیوه نامه ضد دانشجویی هستیم.
زمستان  ،97همزمان با شایعاتی که از راهروهای وزارت علوم به گوش میرسید موجی از نگرانیها در میان فعالین دانشجویی به وجود آمد .به نظر میآمد که فشارهای نهادهای امنیتی خارج از
دیوارهای کوتاه دانشگاه ،احضارهای فلهای و احکام قضایی ناعادالنه نتوانسته بود آخرین سنگر باقیمانده از آزادی خواهی این ملت را فرو ریزد .وزارت علوم درصدد آن بر آمده بود تا با ابالغ
شیوهنامه ضد دانشجویی که به وضوح حقوق شهروندی آنان را لگدمال می کرد ،بیش از پیش بند پوتینهایی را محکم کند که از مدتها قبل بر گلوی فعال دانشجویی سنگینی میکرد.
بالفاصله بعد از ابالغ شیوه نامه انضباطی جدید در تابستان  ،98جمعی از دانشجویان از سراسر دانشگاههای ایران طی یک پویش سراسری ،اقدام به جمع آوری امضا علیه این شیوه نامه دانشجویی
نمودند .امضاهایی که امید میرفت در مناقشه با وزارت علوم ،به مثابه اهرمی قدرتمند در جهت لغو این شیوهنامه مورد توجه قرار گیرد .دانشجویان تا مدتها همزمان با جمعآوری این امضاها ،با
استفاده از سخنرانی ها ،تریبون ها و هر امکانی که در اختیار داشتند؛ در جهت آگاه سازی دانشجویان نسبت به این بی عدالتی تالش کردند .نتیجهی ماهها تالش جمعی دانشجویان در سراسر کشور ،جمع
آوری قریب ۶هزار امضا شد که بخشی از طریق لینک آنالین معرفی شده بود و مابقی به صورت دستی در صحن دانشگاههای کشور جمعآوری شد.
متاسفانه با گذشت کمتر از یک هفته از شروع جمع آوری امضاها در دانشگاه های سراسر کشور ،کشتار آبان ماه  98و در پی آن شلیک به هواپیمای مسافربری در بهمن ماه دانشگاه را در بهت فرو برد
و پویش به مدت  3ماه متوقف شد.
اواخر بهمن ماه بر آن شدیم تا دوباره پویش علیه شیوهنامه ضد دانشجویی را ادامه بدهیم اما با شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه امکان جمع آوری امضا و دسترسی به امضاهای جمعاآوری شده در صحن
دانشگاه منتفی شد .
در تابستان اما توام با تعطیلی دانشگاهها این کمیته انضباطی بود که همزمان با نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه فشار را بر دانشجویان افزایش داد.
امروز بر همان عهدی که با دانشجویان امضا کننده بستیم ماندهایم و همچنان میگوییم این شیوهنامه ضد دانشجویی باید لغو گردد اما وزارتین علوم و بهداشت هیچ ارادهای تا امروز برای لغو و حتی
اصالح شیوهنامه نشان ندادهاند و تیغ تیز کمیتههای انضباطی در دانشگاههای سراسر کشور ،با ارجاع به این شیوهنامه دست به سرکوب دانشجویان در سراسر کشور میزند.
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در پیوست یادداشت ،لیست حدودا ۵هزارنفری امضاهای آنالین آورده شده است .مابقی امضاها که به صورت دستی وارد شده ،به دلیل تعطیلی دانشگاهها و عدم دسترسی همراهان پویش وارد لیست زیر
نشده است.
برای رویت امضاها به کانال تلگرام« بیانیه دانشجویان در اعتراض به شیوهنامه انضباطی»مراجعه شود.

*  -در آلونک تخریب شده بدست ماموران شهرداری ویگان حفاظت مسکن  9زن سرپرست خانواده با  5فرزند زندگی می کردند
روز جمعه  31آبان ،یکی از زنان سرپرست خانوار بندرعباسی ساکن در منزل تخریب شده به خبرنگار رسانه ای گفت : :در منزل تخریب شده سه زن سرپرست خانوار همراه با پنج فرزند به مدت دو
ماه سکونت داشتند.
وی افزود:تحت پوشش هیچ یک از نهادهای حمایتی نبوده و نیستیم.
وی با بیان اینکه پیش از این یک بار از سوی شهرداری بندرعباس اخطار تخریب داده شده بود ،اضافه کرد :همان موقع هم به بازرسین شهرداری اعالم کردیم که از سر ناچاری و نداری در این شرایط
و در این منزل زندگی می کنیم اما گوش شنوایی وجود نداشت.
این زن سرپرست خانواده با اشاره به اینکه سه فرزند محصل در این منزل زندگی می کردند ،خاطرنشان کرد :با ویران شدن این منزل در حال حاضر در منزل همسایگان به سر می بریم و مشخص
نیست وضعیت زندگی فرزندان مان و تحصیل شان چه می شود.
درهمین رابطه:خودسوزی زن سرپرست خانواده در بندرعباس دراعتراض به تخریب آلونکش
روز چهارشنبه  28آبان ،ماموران شهرداری به همراه ماموران یگان حفاظت مسکن دست به تخریب آلونک یک زن  35ساله وبچه هایش واقع درمنطقه  3بندرعباس می زنند وسرپناهشان را تخریب
می کنند.
این زن سرپرست خانواده برای اعتراض به این عمل وحشیانه وغیرانسانی اقدام به خودسوزی می کند و به بیمارستان منتقل می شود.
این زن سرپرست خانواده دچار سوختگی  08درصد ی درناحیه قفسه سینه و دست شده است.

*  -گزارشی درباره کارگر جان باخته براثر خودسوزی مقابل دفترانجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کرمانشاه
روز جمعه  31آبان،مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه به خبرنگار رسانه ای گفت :فرد مذکور برای تمدید بیمه خود به عنوان کارگر ساختمانی به انجمن کارگران ساختمانی استان مراجعه کرده بود
و تقاضای تمدید عضویت میکند که کارشناسان این انجمن پس از حضور در محل کار وی را با لباس مکانیکی خودرو میبینند و با تمدید درخواست وی (بیمه کارگری) مخالفت می کنند.
وی ادامه داد :این فرد به منظور رسیدگی به درخواستش روز بعد به انجمن مراجعه کرده و پس از جدال لفظی با منشی ،تهدید به خودسوزی می کند.
وی افزود :متاسفانه فرد مذکور پس از جدال لفظی خود را در مقابل انجمن به آتش میکشد و در نهایت به بیمارستان منتقل می شود و پس از بستری شدن فوت میکند.
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خاطرنشان می شود که،براساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی فرد مذکور با هوشیاری به بیمارستان مراجعه می کند و به دلیل سوختگی درصدی بستری می شود که در نهایت پس از گذشت ساعتی به
دلیل ایست قلبی جان خود را از دست می دهد.
درهمین رابطه:خودسوزی ومرگ یک کارگر در کرمانشاه
روز پنج شنبه  29آبان ،یک کارگر 45ساله اقدام به خودسوزی در چهارراه رشیدی کالنشهر کرمانشاه می کند وپس از انتقال به بیمارستان جانش را ازدست می دهد.
گزارشات منتشره در رسانه ها وشبکه های اجتماعی ازاعتراض این کارگراز روی استیصال حکایت می کنند.ازجمله اینکه کفاش دورهگردی امروز بهخاطر نداشتن بیمه تامین اجتماعی و هزینههای
سنگین داروهای مادرش ،جلوی اداره بیمه کرمانشاه خودسوزی کرد.

