اخبار و گزارشات کارگری  71مهر ماه 7931
«با اتحاد پیروز میشویم ،با افتراق شکست میخوریم»
بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند
 چهارمین روز اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی از کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبر؟آزادی موقت5کارگربازداشتی اخیر هفت تپه با تودیع وثیقه 05تا 755میلیون تومانی
 گزارشی از تجمع چهارشنبه  71مهر جمعی از معلمان بازنشسته مقابل سازمان و برنامه وبودجهدربهارستان
 تعیین شعبه برای دادگاه تجدید نظرعاطفه رنگریزاز بازداشتی های تجمع روزجهانی کارگر مقابلمجلس
 تجمع اعتراضی اهالی بخش مشکان شهرستان نیریز نسبت به واگذاری کوه جهسک تجمع اهالی روستای سونگون نسبت به تصرف زمین هایشان توسط معدن مس سونگون ورزقانمقابل استانداری استان آذربایجان شرقی
 جان باختن یک کارگر ساختمانی در نهاوند براثر سقوط*چهارمین روز اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی
از صبح روز چهارشنبه 71مهر برای چهارمین روز متوالی ،صدها کارگر کارخانه آذرآب به
اعتراضشان نسبت به عدم تعیین تکلیف نهایی با سهامدار عمده شرکت(بانک کشاورزی) وپرداخت
نشدن کامل مطالباتشان با تجمع دراین واحد تولیدی ادامه دادند.
امروز چون

امروز همچون دوروز گذشته نیروهای امنیتی وانتظامی با محاصره کارخانه آذرآب مانع کشیده شدن
اعتراضات کارگران خشمگین آذرآب به خیابان شدند.
امروز همچنین کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با ماموریت پایان دادن به اعتراضات آذرآبی ها ،با حضور در محل تجمع وبا دادن وعده و
وعید از کارگران خواست به تجمعاتشان خاتمه داده واجازه دهند اعضای شورای اسالمی کار به
نمایندگی از آنها مطالباتشان را باشرکت در جلسات مسئولین برای رسیدگی به وضعیت شرکت آذرآب
دنبال کنند.
بعبارتی دیگر نماینده اعزامی وزیر کار همه تالشش را کرد تا از یکطرف آذرآبی ها به دور جدید
اعتراضاتشان خاتمه بدهند و از طررف دیگراعضای شورای اسالمی کار آذرآب را،علیرغم
کارشکنی های دامنه دار وچوب الی چرخ گذاشتن اعضایش درجریان اعتراضات آذرآبی ها برای
احقاق حقوقشان،بعنوان نماینده کارگران قالب کند.
حال باید دید کارگران کارخانه آذرآب برای ادامه راهشان در راه دست یابی به مطالباتشان چه
تصمیمی خواهند گرفت؟*
* از کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبر؟
 کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از ادامه تجمع کارگران این مجتمع روبروی دفترمدیریت برای هفدهمین روز بدون انتشار تصویر و ویدئو خبرداد.
 -آزادی موقت5کارگربازداشتی اخیر هفت تپه با تودیع وثیقه 05تا 755میلیون تومانی

روز چهارشنبه 71مهر شبکه های اجتماعی ورسانه ها ،خبری مبنی بر آزادی موقتی 6
کارگربازداشتی اخیر هفت تپه با تودیع وثیقه 05تا 755میلیون تومانی منتشر کردند ولی در آخرین
ساعات خبری مبنی بر عدم آزادی محمد خنیفررسانه ای شد.
قابل یادآوری است که عصر روز یکشنبه 71مهر 3نفر از این کارگران بهمراه 8نفر دیگرازکارگران
مجتمع نیشکر هفت تپه عازم تهران جهت دیدار با نمایندگان مجلس بودند که توسط پلیس اطالعات
وامنیت در بزرگراه تهران -خرم آباد (عوارضی) بازداشت وبه شوش منتقل شدند وهشت نفرشان
آزاد وسه نفر دیگرزندانی شدند.
3نفر دیگرشان هم روز یکشنبه 71مهر درمجتمع بازداشت وزندانی شده بودند.
این 6کارگرگر روز دوشنبه 70مهردر شعبه دوم دادیاری دادگستری شوش تفهیم اتهام شدند وبرای
آزادی موقتشان وثیقه های 15تا05میلیون تومانی تعیین شد.
اما به علت عدم موافقت دادستان و دخالت جعفری چگنی رئیس دادگستری شوش وثیقههای آنها به 05
تا 755میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
*گزارشی از تجمع چهارشنبه  71مهر جمعی از معلمان بازنشسته مقابل سازمان و برنامه وبودجه
دربهارستان
در ادامه تجمع حق طلبی و اعتراضی معلمان باز نشسته در روز جهانی معلم به خاطر بی توجهی به
خواست معلمان تصمیم بر تجمعی دیگرگرفته شد.
حدود  85نفر از معلمان باز نشسته مقابل دفتر نوبخت ؛ سازمان و برنامه بودجه گرد هم جمع شدند .
ابتدا چند نفر از معلمان بازنشسته از حقوق های از دست رفته صحبت هایی کردند واز تالش های
همکاران در این رابطه گفتند وشعارهایی چون:
معیشت منزلت سالمت حق مسلم ماست
خط فقر  8میلیون

حقوق ما  2میلیون

سازمان مجلس دولت بس است فریب ملت
تورم گرانی ؛

جواب بده مسئولین

دزدی های نجومی

مارا بیچاره کرده

دولت ور شکسته

رو پول ما نشسته

نوبخت بیا پائین
ظلم وستم کافیه

سفره ما خالیه

تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم
فریاد فریاد از این همه بیداد
معلم زندانی آزاد باید گردد

معلمان بازنشسته اتحاد اتحاد
معلم کارگر دانشجو اتحاد اتحاد
معلم کارگر دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
لردگان لردگان

سینما رکس ایران

و چند شعار دیگر۰۰۰
از دفتر نوبخت چند نفر پایین آمدند واز باز نشستگان علت تجمع را پرسیدند.
فتو نامه های ارسالی به دیوان عدالت به آن ها داده شد .
در پایان مجددا چند نفر دیگر به میان جمع آمدند و سعی در توجیه کردن خودشان داشتند که باز
نشستگان با استناد بندهای حقوقی پاسخ آن هارا دادند.
این تجمع اعتراضی نزدیک به ساعت  3بعد از ظهر پایان یافت.
*تعیین شعبه برای دادگاه تجدید نظرعاطفه رنگریزاز بازداشتی های تجمع روزجهانی کارگر مقابل
مجلس
پرونده عاطفه رنگریز برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه 36دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ارجاع داده شد.
*تجمع اعتراضی اهالی بخش مشکان شهرستان نیریز نسبت به واگذاری کوه جهسک
روز چهارشنبه 71مهر،جمعی از اهالی بخش مشکان شهرستان نیریزدر استان فارس با تجمع در
منطقه کوه جهسک اعتراضشان را نسبت به واگذاری بخشی از این کوه جهت بهرهبرداری معدن
سنگ بنمایش گذاشتند.

معترضین با تجمع در محل خواستارمتوقف کردن جاده سازی جهت بهرهبرداری معدن سنگ واگذار
شده شدند.
قابل یاد آوری است که کوه جهسک با ساختار منحصر به فرد چون دیواری در غرب مشکان ایستاده
است و یکی از نمادهای زیبای این شهر به شمار می رود و شاعران مشکان در وصف این کوه
شعرهای زیبایی سرودهاند.
*تجمع اهالی روستای سونگون نسبت به تصرف زمین هایشان توسط معدن مس سونگون ورزقان
مقابل استانداری استان آذربایجان شرقی
روز چهارشنبه 71مهر،جمعی از اهالی روستای سونگون شهرستان ورزقان برای اعتراض به
تصرف زمین هایشان توسط معدن مس سونگون ورزقان دست به تجمع مقابل استانداری استان
آذربایجان شرقی زدند.
*جان باختن یک کارگر ساختمانی در نهاوند براثر سقوط
صبح روز چهارشنبه 71مهر،یک کارگر ساختمانی 30ساله از طبقه چهارم ساختمانی در نهاوند استان
همدان به پایین سقوط کرد و به دلیل شدت جراحات پس از انتقال به بیمارستان آیت هللا علیمرادیان
این شهرستان جان باخت.
akhbarkargari2468@gmail.com

