اخبار و گزارشات کارگری  52ابان ماه 8931
«با اتحاد پیروز میشویم ،با افتراق شکست میخوریم»
 ادامه وگسترش اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بنزین ادامه اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شوشوراهپیمایی در سطح شهر
 اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دارد اعتراض کارگران پاالیشگاه بیدبلند  2بهبهان نسبت به کیفیت نامناسب غذای روزانه تحریم غذای دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران نسبت به کیفیت پایین غذا جان حمید رحمتی در خطراست:+اطالعیه شماره یک (پیرو بیانیه بیست و سوم آبان ماه )شورای هماهنگی تشکل های صنفی
فرهنگیان ایران در حمایت از حمید رحمتی
+به کمپین نجات جان حمید رحمتی بپیوندید
+محمود بهشتی لنگرودی واسماعیل عبدی :
حمید رحمتی را بی شک می توان یکی از صادق ترین،صبورترین ،مصمم ترین  ،بی ریاترین ومهم
تر از همه بی ادعاترین فعاالن صنفی معلمان سراسر کشور نامید
*ادامه وگسترش اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بنزین
روز شنبه  22آبان برای دومین روزمتوالی ،اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بنزین ادامه پیدا کرد
ودامنه اش به بسیاری از شهرها گسترش پیدا کرد.
تجمع کنندگان با سردادن 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 22آبان از طرف حکومت تایید شد.
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 افزایشقیمت 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 ترددوسایل 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:
-1آبادان
-2اهواز
-3امیدیه
-2اسالم آباد غرب
-2اراک
-6اصفهان
-7ایالم
-8ارومیه
-9بوشهر
-11بیرجند
-11بومهن
-12بهبهان
-13بهشهر
-12بندرعباس
-12جوانرود
-16خرم آباد
-17رشت
-18زاهدان
-19سیرجان

-21سقز
-21سنندج
-22ساوه
-23شیراز
-22سرپل ذهاب
-22خمین
-26محالت
-27شاهین شهر
-28شهریار
-29شوشتر
-31بهارستان
-31تبریز
-32مشهد
-33خرمشهر
-32ماهشهر
-32کیش
 -36دورود
-37مهدیشهر
-38گرمسار
-39گچساران
-21شاهرود
-21گرگان
—22کرمان
-23دماوند
-22پردیس
-22مالثانی

-26گیالنغرب
-27کرمانشاه
-28قزوین
-29یاسوج
-21کرج
-21مریوان
-22المر
-23رباط کریم
-22یزد
-22قدس
-26ساری
-27قائمشهر
-28همدان
-29شوشتر
-61دزفول
-61آغاجاری
-62مرند
-63ورامین
-62بانه
-62نور
-66رودهن
-67پلدختر
-68شهرستان جم
-69الهیجان
-71رامهرمز
-71نجف آباد

-72شهرپرند
-73محالت مختلف تهران
........................
+خبرها همچنین حاکی از تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه سنندج و گوهردشت کرج در همین
رابطه می باشد.
*ادامه اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شوش
وراهپیمایی در سطح شهر
روز شنبه  22آبان ،جمعی ازکارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در ادامه اعتراضاتشان در راه
دست یابی به مطالبات برحقشان دست به تجمع مقابل فرمانداری شوش وراهپیمایی در سطح شهر
زدند.
بنابه گزارشات منتشره در رسانه ها وشبکه های اجتماعی،صبح روز شنبه 22آبان جمعی از کارگران
کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بمدت 2ساعت مقابل فرمانداری شوش اجتماع کردند وسپس دست به
راهپیمایی بسمت میدان بسیج زدند که منجر به مسدود شدن خیابانهای دانش ،شریعتی و میدان
هفتتیرشهر شوش شد.
*اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دارد
روز شنبه  22آبان ،کارگران کارخانه آذرآب اراک باتجمع در این واحد صنعتی به اعتراضاتشان
نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دادند.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 22آبان،علیرغم وعده و وعیدها حقوق ماه های شهریور ومهر
آذرآبی ها کماکان پرداخت نشده است.
این درحالیست که بانک کشاورزی پیشتر وعده داده بود معوقات مزدی کارگران آذرآب به زودی
پرداخت میشود .در یکی ،دو هفتهی گذشته ،فقط ماندهی حقوق مرداد ما ِه این کارگران واریز شد و
حقوق ماه های شهریور ومهرشان پرداخت نشد.
*اعتراض کارگران پاالیشگاه بیدبلند  5بهبهان نسبت به کیفیت نامناسب غذای روزانه
کارگران پاالیشگاه بیدبلند  2بهبهان اعتراضشان را نسبت به کیفیت نامناسب غذای روزانه رسانه ای
کردند.
کارگران پاالیشگاه بیدبلند 2که حدود 3هزار
براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ22آبان،به گفته
ِ
کارگر دارد و برای پیمانکاران مختلفی کار میکنند ،آنها از کیفیت غذایی خود ناراضی هستند .برخی
از خوراکهایی که به عنوان وعده غذایی اصلی در میان این کارگران توزیع میشود؛ تنها به دلیل
دارا بودن صرفه اقتصادی پایین توسط پیمانکاران مربوطه در فهرست برنامه غذایی روزانه کارگران
قرار میگیرد.
طبق اظهارات آنان؛ اغلب کارگران این پاالیشگاه حتی سالن مخصوص غذاخوری کارگران ندارند و
کارگران مجبور میشوند در محوطه سایت غذا بخورند.

کارگران پاالیشگاه بیدبلند میگویند :کارگران به علت ترس از بیکاری ،مشکل پایین بودن کیفیت غذا
و نبود سالن غذاخوری را تحمل میکنند.
*تحریم غذای دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران نسبت به کیفیت پایین
غذا
ظهر روز شنبه  22آبان،دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای
اعتراض نسبت به کیفیت پایین غذا دست به تحریم غذا زدند.
*جان حمید رحمتی در خطراست:
+اطالعیه شماره یک (پیرو بیانیه بیست و سوم آبان ماه )شورای هماهنگی تشکل های صنفی
فرهنگیان ایران در حمایت از حمید رحمتی
معلمان ،دانش آموزان و اولیای محترم
حمید رحمتی معلم آگاهی ،که فقط به خاطر مخالفت با مدارس پولی ،مدارس بی کیفیت ،زندگی
زیرخط فقر و اعتراض به زندانی شدن همکاران و هم اندیشان خود ،سال گذشته در محوطه ی
آموزش و پرورش شهرستان شهرضا  ،آرام و بی صدا ،چند روزی تحصن کرده و
به دنبال آن ریاست شعبه ی  ۳۰۱دادگاه شهرضا کرامت پارسافر ایشان را به  ۱۳ماه زندان۴۷ ،
ضربه شالق ،پرداخت  ۰۰،۰۰۰،۰۰۰هلار جریمه نقدی و تبعید به نائین محکوم و در  ۳۱آبان ۱۹
وی را راهی زندان دستگرد اصفهان کرده است.
همانطور که متخصصین علم حقوق و انسانهای خردمند می دانند ،و اصل  ۰۴قانون اساسی اعتراض
را حق مردم می داند ،این حکم کامال ظالمانه است .هر وجدان بیدار و بی غرضی می داند،که حکم
صادر شده با اتهامات انتسابی  ،هیچ تناسبی ندارد .
از این رو حمید رحمتی چاره ای جز اعتصاب غذای خشک برای رهایی از این بیداد نداشته و مدت
 ۴روز است ،که در زندان لب به آب و غذا نزده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ،بنا به قول مسئولین از حمید رحمتی درخواست
تبدیل اعتصاب غذای خشک به اعتصاب غذای تر ( ادامه ی اعتصاب با نوشیدن آب) دارد .ما
امیدواریم پیگیری های امروز نمایندگان شورا در استان اصفهان به نتیجه برسد و این معلم زندانی به
خواسته خود رسیده آزاد شود در غیر اینصورت به زودی نمایندگان شورای هماهنگی از سراسر
کشور برای پیگیری وضعیت ایشان راهی استان اصفهان و شهرضا خواهند شد.
شورا از همکاران سراسر کشور درخواست می نماید با گرفتن عکس و ویدیو و انتشار در رسانه ها،
از این معلم زندانی حمایت و با خانواده وی ،همراهی و ابراز همدردی نموده ،و هم صدا باشورای
هماهنگی و تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ،خواهان رسیدگی به خواسته های این معلم غیرتمند شوند
و شورای هماهنگی را در راستای راه اندازی و پیوستن به کمپین نجات جان حمید رحمتی همراهی
نمایند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به قوای سه گانه ی نظام جمهوری اسالمی و
وزارت آموزش پرورش یاد آوری می کند حمید رحمتی فردی بسیار زحمتکش ،قانونمند ،آگاه،
دلسوز ،میهن دوست  ،متخصص در تعلیم و تربیت با  ۱۰سال سابقه ی خدمت شریف معلمی  ،فروتن

و بسیار با ایمان و مصمم است .از این رو هر گونه پیشامد ناگوار ی را محتمل دانسته ،پیشا پیش
اعالم می کند ،که بی توجهی به خواست وی عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت .همچنین
به آمران پیدا و پنهان این حکم  ،صادر کنندگان این حکم ظالمانه و مجربان آن تذکر می دهد ،هرگونه
عواقب ناگوار ناشی از بی توجهی به خواست حمید رحمتی غیر قابل بخشش خواهد بود.
شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان ایران
 ۰۲آبان ماه ۳۱۱۹
+به کمپین نجات جان حمید رحمتی بپیوندید
با توجه به اینکه حمید رحمتی در اعتصاب غذای خشک است کمپین مقاومت در زندان (حمایت از
نافرمانی محمد حبیبی )برای نجات جان حمیدرحمتی عکس خود را به عکس این معلم زندانی تغییر
می دهد و از همه می خواهد برای نجات جان این معلم دربند تالش نمایند.
https://t.me/joinchat/KQTf9UdaqaCIWWSUtkZO2A
+محمود بهشتی لنگرودی واسماعیل عبدی :
حمید رحمتی را بی شک می توان یکی از صادق ترین،صبورترین ،مصمم ترین  ،بی ریاترین ومهم
تر از همه بی ادعاترین فعاالن صنفی معلمان سراسر کشور نامید
او در گذشته رنج تبعید را تحمل کرده و عوارض ناشی از تصادف در تبعید و رفتن به کما را هنوز
به همراه دارد.
بیش از  ۳روز است که در گوشه ای از این سرزمین در #اعتصاب_غذای_خشک به سر می برد.
حمیدرحمتی را از اوایل دهه هشتاد می شناسیم و باور داریم که در تحقق آرمانهایش استوار می باشد
 ،سالمتی و آزادیش آرزوی ماست.
محمود بهشتی لنگرودی
اسماعیل عبدی
بند  ۴اوین ۱۹/۹/۰۲ /
akhbarkargari2468@gmail.com

