اخبار وگزارشات کارگری  2فروردین ماه 8931
(آغاز سال نوبا ادامه اذیت وآزار فعالین کارگری واجتماعی زندانی،خانه خرابی ومرگ براثر سیل
،کشتاردر سرحد دزفول واندیمشک و قربانی گرفتن حوادث کاری ازکارگران)
باگرمترین شادباش ها وبهترین آرزوها به مناسبت فرارسیدن بهار وسال نو،
با دورود به کارگران،معلمان وتمامی فعالین اجتماعی زندانی وادای احترام به خانواده هایشان،
با همبستگی با کارگران اخراجی بدلیل مبارزه برای احقاق حقوق برحقشان وخانواده هایشان،
با همدردی با کارگران باحقوق معوقه ومتقاضیان اشتغال وخانواده هایشان که با سفره های خالی
سال را تازه می کنند و
باامید به قرار دادن پیام زیر درسرلوحه فعالیت هایمان در سال نو:
«با اتحاد پیروز میشویم ،با افتراق شکست میخوریم»
 اعتصاب غذای خشک روح هللا مردانی دانشجو -معلم زندانی دراوین قرار بازداشت یکماهه ی آقای اسماعیل بخشی فردا یکم فروردین به پایان رسید پیام اسماعیل بخشی بمناسبت نوروز از زندان مرکزی شهرستان اهواز سقوط تاریخی دستمزد کارگران در سال ۷۹؛ نمودار مقایسه سالها ماجرای تعیین محدوده شهری اندیمشک و دزفول چند کشته وزخمی برجاگذاشت اخبار سیل،برف وکوالکحوادث جوی21کشته و1مفقد برجاگذاشت
 کشته وزخمی شدن 7کارگردر روز اول سال نو براثر حوادث کاری: -2جان باختن 3کرگرمقنی در زاهدان
 -1مصدومیت 3کارگر درحادثه ریزش دیوار در رامهرمز -وخامت حال 1نفر ازمصدومین
*اعتصاب غذای خشک روح هللا مردانی دانشجو -معلم زندانی دراوین
روح هللا مردانی دانشجو /معلم زندانی که به خاطر فعالیت های دانشجویی در دانشگاه تهران توسط
دادگاه انقالب به  1سال زندان محکوم شده است ،پس از  21ماه زندان  ،از تاریخ  11اسفند 2337
در اعتراض به مشکالت زندان و رعایت نشدن حقوق زندانیان از جمله ندادن حق آزادی مشروط
،مرخصی و ....در اعتصاب غذای خشک به سر می برد.
نیروهای امنیتی علیرغم تجویز پزشک فوق تخصص کبد و دستگاه گوارش بیمارستان طالقانی تهران
 ،از فرستادن وی به بیمارستان های بیرون از زندان خودداری می کنند.
این کنشگر دانشجویی -معلمی به خاطر دوری از خانواده و نداشتن مالقاتی با مشکالت فراوانی در
زندان روبرو است.

روح هللا مردانی به خاطر وخامت وضع جسمی در بیمارستان زندان اوین بستری است ،اما این
بیمارستان از کمترین امکانات پزشکی بی نصیب است.
*قرار بازداشت یکماهه ی آقای اسماعیل بخشی فردا یکم فروردین به پایان رسید
فرزانه زیالبی وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بتاریخ 13اسفند ماه گفت:
قرار بازداشت یکماهه ی آقای اسماعیل بخشی فردا یکم فروردین به پایان می رسد.
این در حالی است که بنا به درخواست دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور ،پرونده از
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش به دادسرای عمومی و انقالب تهران احاله شد.با توجه به
این که در آستانه تحویل سال نو و نوروز هستیم وکالی پرونده و خانواده بازداشتی ها (آقا اسماعیل
بخشی و خانم سپیده قلیان) به امید آزادی ،پیگیری هایی در دادگستری شهرستان های اهواز و
شوش،دیوان عالی کشور و دادسرای اوین انجام داده اند ومراجع قضایی ذیربط اعالم نموده اند با
وجود ارسال پرونده از دادسرای عمومی و انقالب شوش ،متأسفانه نه پرونده به دادسرای عمومی و
انقالب تهران واصل شده و نه تعیین شعبه شده و نه به دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شوش
نیابت داده شده است  .واضح و آشکار است که نگهداری موکل ،ولو به مدت چند دقیقه پس از اتمام
قرار بازداشت بدون تعیین تکلیف ،بازداشت غیر قانونی محسوب می شود.
و مقامات قضایی ذیربط در دادسراها  ،رؤسای زندان مرکزی
باید پاسخگو باشند و حق در زندان نگه داشتن آنها را ندارند...

و زندان سپیدار شهرستان اهواز

منبع اصلی خبر:کانال تلگرام حقوق معلم و کارگربتاریخ02مارس
*پیام اسماعیل بخشی بمناسبت نوروز از زندان مرکزی شهرستان اهواز
"راز زندگی در سعادت است
راز سعادت در شادی
راز شادی در سالمت است
پس شاد باشید و سالمت....
زندگی چیزی جز رنج نیست
معنای زیستن را در رنج می یابیم
پس بیائید در رنج ها ،بر رنج ها بخندیم".....
سبزی ات پایدار هفت تپه،سبز بمان و آن روز که دیگر سبز نباشی ،روز مرگ من است.
همکاران عزیزم،هفته تپه,سرزمین سبزم
طبیعت در فصلی می میرد و در فصلی دیگر دوباره شقایق ها ،گل ها و سرسبزی ها قد می کشند
بنگر که دگرگونی ،تغییر و ساختن فردای بهتر سرفصل روشن سال است.

از پشت میله های زندان به طبقه کارگر ،دانشجویان ،دادفران و همه عدالت طلبان و برابری خواهان
درود می فرستم ،نو روز را شادباش می گویم .چه بگویم که واژه ها برای قدردانی از حمایت مردم
عزیز،خواهران و برادرانم ،بی وزن هستند.
به امید آزادی ،برابری و عدالت
دوستدار مهرتان/اسماعیل بخشی ؛کارگر هفت تپه از زندان مرکزی شهرستان اهواز
برگرفته از کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه
*سقوط تاریخی دستمزد کارگران در سال ۷۹؛ نمودار مقایسه سالها
شورای عالی کار در آخرین روزهای سال  ۷۹میزان افزایش حداقل حقوق کارگران در سال  ۷۹را
 ۶۳درصد تصویب کرد .افزایش سایر حقوق دستمزدی کارگران هم  ۳۶درصد به اضافه  ۱۳۳هزار
تومان تصویب شده است .با این حال به نظر میرسد با کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سال
 ،۷۹افزایش حقوقها در سال  ۷۹هم نتواند جبران این سقوط باشد.
بر اساس آمار بانک مرکزی ،سال  ۷۹از لحاظ ارزش برابری حداقل حقوق کارگران نسبت به نرخ
دالر در بازار آزاد ،بدترین سال برای کارگران بود .محاسبه ارزش حداقل حقوق کارگران بر مبنای
نرخ ارز در بازار آزاد ،گویای آن است که بدترین وضعیت قدرت خرید کارگران از 7531تاکنون
مربوط به سال  ۳۶۷۹بوده است.

در سال  ۷۹حداقل حقوق کارگران یک میلیون و  ۳۳۱هزار تومان بود که با لحاظ نرخ ارز ۳۶
هزار تومانی در بازار آزاد ،حداقل حقوق کارگران معادل کمتر از  ۹۳دالر بوده است.
رقم  ۹۳دالری حداقل حقوق کارگران در سال  ۷۹پایینترین رقم از سال  ۳۶۹۱بدین سو بوده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی از سال  ۳۶۳۹تاکنون بهترین سال حقوق کارگران سال  ۳۶۹۷بود به
طوری که حداقل حقوق کارگران معادل  ۱۹۳دالر بوده است.
نکته مهم دیگر آنکه از لحاظ تغییرات ارزش دالری حقوق کارگران ،سال  ۷۹بدترین سال برای
کارگران از سال7531تاکنون بوده است.

در سال  ۳۶۷۹ارزش دالری حداقل حقوق کارگران نسبت به سال  ۳۶۷۳حدود  ۳۶درصد کاهش پیدا
کرد که بیشترین سقوط از سال  ۳۶۳۹به بعد بوده است.
این در حالی است که در سال  ۳۶۷۳که التهابات ارزی و تحریمها رخ داد میزان سقوط ارزش
دالری حقوق کارگران  ۶۷درصد بود.
برگرفته از گزارش رسانه ای شده بتاریخ0فروردین ماه7531
*ماجرای تعیین محدوده شهری اندیمشک و دزفول چند کشته وزخمی برجاگذاشت
شبانگاه چهارشنبه بیست ونهم اسفند ماه ،2337درجریان درگیری تعیین محدوده شهری اندیمشک و
دزفول ودخالت نیروهای انتظامی تعدادی زخمی ودست کم سه نفرازجمله یک کارگر مجتمع نیشکر
هفت تپه ویک خبرنگار رسانه ای محلی کشته شدند.
روز چهارشنبه بیست ونهم اسفند ماه ،از یکطرف فراخوانی برای نصب تابلوي ورودی شهر دزفول
و اندیمشک وازطرف دیگرفراخوانی برای جلوگیری از این اقدام در شبکه هاي اجتماعي منتشر شد.
این فراخوان ها موجب تجمع حدود2011نفر از اهالی این دوشهرودرگیری بینشان در محل نصب
تابلو شد ودخالت نیروهای انتظامی را بهمراه داشت.
بنابه گزارشات رسانه ای شده،درجریان این درگیری ها ودخالت نیروهای انتظامی تعدادی زخمی
ودست کم سه نفرازجمله یک کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه ویک خبرنگار رسانه ای محلی کشته
شدند.
همچنین درجریان درگیری ها خسارات شدیدی به ساختمان دانشگاه صنعتی جندی شاپور وارد شد.

*اخبار سیل،برف وکوالک
*استان های آذربایجان شرقی و غربی ،یزد ،همدان ،مرکزی ،مازندران ،لرستان ،گلستان ،کهگیلویه و
بویراحمد ،کرمانشاه ،کرمان ،کردستان ،قزوین ،فارس ،زنجان ،خوزستان ،خراسان جنوبی ،رضوی
و شمالی ،چهارمحال و بختیاری ،بوشهر ،ایالم ،اردبیل ،درگیر حوادث جوی (سیل،برف
وکوالک)شدند.
*جان باختن دوکودک بر اثر سیل دراستان گلستان
بر اثر ریزش دیوار در روستای «یل چشمه» در بخش پیشکمر کالله کودکی دو ساله مجروح شد کهبالفاصله به بیمارستان رسول اکرم کالله منتقل شد اما متأسفانه جان باخت.
بر اثر آوار شدن منزل مسکونی در روستای برنج وین شهرستان مینودشت سه نفر از اهالی منزل،پدر ،مادر و فرزند زیر آوار ماندند.

نیروهای اورژانس به محل اعزام شده و کار آواربرداری را آغاز و مصدومان را به بیمارستان منتقل
کردند اما در این حادثه فرزند خانواده در مسیر جان خود را از دست داد و پدر و مادر در بیمارستان
با عملیات احیا جان دوباره یافتند.
 حوادث جوی82کشته و2مفقد برجاگذاشت*مرگ دونفر در استان خراسان شمالی براثرسیل
سیل در استان خراسان شمالی جان  1چوپان و  310راس دام را گرفت.
*مفقود شدن یکنفر در استان خراسان رضوی براثرسیل
یک نفر طی وقوع سیل در شهرستان مه والت استان خراسان رضوی مفقود شده است.
*جان باختن 9نفردراستان مازندران
دونفر در سوادکوه به علت ریزش کوه و یک نفر در میانرود به دلیل سیل جان خود را ازدست دادند.
*پیدا شدن جسد 9قربانی سیل استان خراسان جنوبی
جسد 3قربانی سیل در اسدیه پیداشد.
*پیدا شدن یک قربانی سیل درسیستان وبلوچستان
جسد یک جان باخته سیل در میرجاوه پیدا شد.
*یک قربانی سیل هم دراستان فارس پیدا شد
جسد یک قربانی سیل در ممسنی فارس پیدا شد.
*مفقود شدن یک نفر دراستان هرمزگان
یکنفردر شهرستان رودان استان هرمزگان مفقود شد.
*سخنگوی وزارت کشور با اشاره به وقوع سیل در 1استان گلستان ،مازندران ،سمنان و خراسان
شمالی در پی بارندگیهای شدید خسارتهای زیادی به بخش کشاورزی و اماکن مسکونی وارد ساخته
است.
* سامانه بارشی از یکشنبه هفته گذشته وارد گلستان شده باعث باال آمدن آب رودخانه و پر و سرریز
شدن سدهای استان مانند بوستان و گلستان و نرماب شده است.
این بارشها سبب شد که سرریز سد بوستان تا  ۳۱۹مترمکعب در ثانیه برسد و سرریز گلستان هم
 ۳۳۱مترمکعب در ثانیه بود و سد نرماب هم  ۱۶۱مترمکعب در ثانیه ورودی داشت.
سرریز این سدها باعث شد که شهر گنبدکاووس و روستاهای اطراف زیر آب رود و وضعیت بغرنج
شود.
اکنون رودخانههای باالدست فروکش کردند و دبی باال نیست و سرزیر سد بوستان به  ۶۱مترمکعب
در ثانیه رسیده است .سطح آب در گنبد پایین آمده و تقریبا ً شهر از آب خالی شده است اما این آب بعد
از سه روز به شهر آق قال و گمیشان رسیده و اکنون مردم این مناطق درگیر سیل هستند.

صبح چهارشنبه ورودی آب سد وشمگیر  ۱۱۱مکعب بود که این عدد در ساعت یک بعدازظهر به
 ۱۱۱مترمکعب در ثانیه رسید.
*سیل در استان گلستان باعث به زیرآب رفتن برخی از روستاها و مسدود شدن جاده های روستایی
شده به طوری که برخی از مردم مجبور به تخلیه خانه وکاشانه خود شدند.
*مردم زیادی روستاهای خود را ترک کردند و در مدارس و مساجد و حسینیهها ساکن شدند.
*عشایر گلستان هم بی سرپناه شده و دسترسی به برخی از آنها ممکن نیست .آنها نیاز به چادر و
موادغذایی دارند تا از این مرحله بگذرند.
* هم اکنون ۳۱روستای آق قال در حاشیه گرگانرود و اطراف آن در آب محصور هستند .نیمه شمالی
آق قال و حدود  ۳۱روستای این شهرستان را  ۳۱تا  ۳۱سانتی متر آب فرا گرفته و رفت آمد در این
مناطق تنها با قایق امکانپذیر است .برق این مناطق قطع است.
*درحال حاضر  ۱۱روستا و شهر سیمین شهر در گمیشان در حاشیه گرگانرود درگیر سیل و
آبگرفتگی هستند.
*ارتفاع آبگرفتگی و سیل در گمیشان در برخی مناطق به دو متر رسیده است! حدود  ۱۱روستای
دیگر از شهرستان گمیشان در معرض آبگرفتگی هستند.
*وضعیت جاده ها:
بارشهای چند روز گذشته خسارات مالی زیادی درحوزه زیرساختی ،ابنیه های فنی ،مزارعکشاورزی ،دامپروری ،منازل مسکونی و غیره به بار آورده است.
بارش باران بی سابقه و شدید باعث سست شدن سنگها و کوهها شده و در محور خوش ییالقریزش کوه را شاهد هستیم و این محور تا پاکسازی و ایمنی کامل مسدود است.
محورهای عطاآباد و منطقه دوزین با وجود تالشهای راهداران گلستان همچنان بسته است و شرایطتردد روان فراهم نیست.
در جاده جنگل گلستان هم تردد تنها با زنجیر چرخ برقرار است و در دیگر محورهای مواصالتیاستان گلستان هم توسط دوربینهای نظارتی بارش باران را شاهد هستیم.
به علت آب گرفتگی و طغیان روخانه تا اطالع ثانوی جاده یساقی به شهر بندرترکمن مسدود شدهاست و مردم و مسافران از محورهای جایگزین استفاده کنند.
*خط ریلی گرگان -تهران بسته است
خط ریلی گرگان  -تهران بر اساس تصمیم سازمان مرکزی و برای رفع آبگرفتگی باقیمانده ناشی ازسیل و با هدف حفظ ایمنی بیشتر همچنان بسته است اما تردد به صورت منطقهای از مبدا استان
گلستان جریان دارد.
در زمان حاضر تردد قطارهای کوپهای از گرگان به تهران متوقف شده اما ریل باس حومهای،روزی دو نوبت مسافران را به سمت شیرگاه در استان مازندران جابه جا میکند.

راه آهن سراسری گرگان  -تهران خسارتی از حوادث و به خصوص سیالب چند روز گذشته گلستانندید اما آبگرفتگی با حجم زیاد محدوده زیادی از ریل را به زیر آب برده و غرقاب کرد.
همچنین حرکت قطار گرگان  -اینچه برون در مرز ترکمنستان با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانگلستان برای مدت یک هفته متوقف شده است.
کشته وزخمی شدن 7کارگردر روز اول سال نو براثر حوادث کاری:
 -8جان باختن 9کرگرمقنی در زاهدان
سخنگوی سازمان اورژانس كشور از جان باختن 3کارگر مقنی در اولین روز سال سال2331
خبرداد.
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشوردر گفتوگو با خبرنگاررسانه ای گفت:این حادثه
حدود ساعت 22روز پنجشنبه اول فروردین ماه در خیابان پیر بخش زاهدان رخ داد.
وی افزود:در این حادثه3کارگرچاه کن جان باختند و یک کارگر مصدوم شد که بعد از اقدامات اولیه
توسط تکنسین های اورژانس به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال یافت.
 -1مصدومیت 3کارگر درحادثه ریزش دیوار در رامهرمز -وخامت حال 1نفر ازمصدومین
دراولین روز سال نو،ریزش دیوار در رامهرمز موجب مصدومیت 3کارگر شد .که حال دونفرشان
وخیم است.
برپایه گزارش رسانه ای شده،سرپرست فرمانداری رامهرمز با اشاره به اینکه ریزش دیوار بر روی
سه کارگر در فلکه ادهم این شهر ،گفت :با اقدامات امدادی صورت گرفته این افراد زنده از زیر آوار
خارج شدند.
وی با تشریح جزییات این حادثه عنوان کرد :این حادثه که عصر امروز رخ داد به دلیل ساخت یک
دیوار بلوکی به ارتفاع سه متر در یکی از مغازه های مجاور این خیابان انجام شد.
وی افزود :نیروهای امدادی  ،پزشکی و انتظامی در اولین دقایق این حادثه در محل حضور پیدا
کردند و در نهایت با تالش های صورت گرفته هر سه این کارگران زنده از زیر آوار خارج شدند.
رئیس شورای تامین شهرستان رامهرمز با اشاره به اینکه این افراد برای ادامه مراحل درمانی به
بیمارستان مادر این شهرستان منتقل شدند ،گفت :از همشهریان درخواست می شود تا در زمان بروز
حوادث این چنین از حضور در محل حادثه خود داری کنند تا نیروهای امدادی بتوانند در زمان الزم
به حادثه دیدگان کمک کنند.
ممبینی حال  1نفر از این مصدومین را وخیم توصیف کرد و ادامه داد :در صورتی که امکانات
شهرستان پاسخگوی انجام مراحل درمانی آنها نباید حادثه دیدگان به بیمارستان های مرکز استان منتقل
می شوند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ریزش آور به دلیل گودبرداری غیر اصولی صورت گرفته
است ،بیان داشت :گودبرداری صورت نگرفته اما ساخت دیوار بلوکی آن هم به ارتفاع سه متر توسط

یکی از واحدهای صنفی بازار با توجه به ایام تعطیالت جای سوال دارد که بررسی ها در این
خصوص آغاز شده است.
akhbarkargari2468@gmail.com

