اخباروگزارش های کارگری  72و  72خرداد ماه 0011
 ادامه اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکرهفت تپه نسبت به کاهش حق آبه با برپایی تجمع اسماعیل بخشی:تصاویری که مشاهده میکنید نه برنامه ی تبلیغاتی ست نه تجمع حمایتی از کاندید خاص انتخاباتی
 پیام همکاران:آقای چشمه خاور از طرف خودت حرف بزن اعتراض کارگران راه آهن جنوب شرق نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق وحق بیمه ونداشتنامنیت شغلی
 حسین رمضانپور از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی برای چندمین بار به اتهامتکراری تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه احضار شد
 تجمع اعتراضی اعتراض اولیا دانشآموزان مدرسه ایرانیان کرمان نسبت به تغییر کاربری مقابلاستانداری برای چندمین بار
 مرگ ومصدومیت  3کارگر درتهران براثر سقوط در چاهک آسانسور*ادامه اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکرهفت تپه نسبت به کاهش حق آبه با برپایی تجمع
روز پنج شنبه  72خرداد برای سومین روز،جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکرهفت تپه دست
به تجمع دراین مجتمع زدند وباایراد سخنرانی وبرافراشتن بنرهایی اعتراضشان را نسبت به به کاهش
حق آبه بنمایش گذاشتند.
+اسماعیل بخشی:
سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در پی کاهش شدید حق آبه ی مزارع نیشکر به
صورتی مشکوک و عامدانه بعد اعالم حکم خلع ید مالک فاسد ،که نان پنج هزار انسان به صورت
مستقیم و نان چندهزار غیر مستقیم به رشد و حیات نیشکر در مزارع این شرکت بزرگ صنعتی تولید
شکر دارد.

*اسماعیل بخشی:
تصاویری که مشاهده میکنید نه برنامه ی تبلیغاتی ست نه تجمع حمایتی از کاندید خاص انتخاباتی

این تصاویر دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای مطالبه ی حق آبه ی مزارع نیشکر
است که در حرکتی عامدانه ،بعد از اعالم حکم خلع ید مالک فاسد به یکباره بشدت کاهش داده شد تا
هفت تپه و کارگرانش را به زمین بزنند.
بیش از یک ماه است کارگران همصدا و پیگیر سهم آب آبیاری مزارع نیشکری هستند که میدانیم نان
و سفره مان به رشد و سر سبزی همین نیشکرها بسته است و رشد و حیات نیشکرها به آب...
اما مدعیان بجای رسیدگی به مطالبات و دغدغه کارگران و رفع این معضل هر روز در میتینگ های
مبتذل انتخاباتی شان ،هفت تپه و کارگران و عکس های یادگاری شان را به رخ رقیبان میکشند
امروز به این مدعیان که سودای میز پاستور مستشان کرده است اعالم میکنیم دغدغه کارگران هفت
تپه آب است نه انتخابات بنابراین استفاده تبلیغاتی از هفت تپه و کارگران برای فریب و کسب رأی از
مردم ،ممنوع.
در کنار و همصدا با مردم میمانیم نه رأی میدهیم نه از کسی حمایت میکنیم.
ما فقط به فکر منافع طبقاتی خود هستیم و میدانیم از این صندوق چیزی عاید طبقه در رنج کارگر
نمیشود.
کارگربیلبورد تبلیغات نیست
*پیام همکاران:آقای چشمه خاور از طرف خودت حرف بزن
آقای مسلم چشمه خاور مثل خیلی از همکاران و دوستان دیگر تاکنون برای منافع کارگرای هفت تپه
زحمت فراوان کشیدند و کارگرای هفت تپه قدردان هر تالش هر فردی در هر دوره ای در جهت

منافع کارگران هستند .اما در چند روز گذشته ایشان وارد ماجرایی شده که باید مورد انتقاد شدید قرار
بگیرد.
وقتی کسی نماینده می شود یا میرود جلسه ای برای پیگیری کاری یا مطالبه ای ،موظف است فقط
حرف و تصمیم کارگران را بگوید و دنبال کند .افراد نماینده حق ندارند بجز این کاری بکنند حتی اگر
نظر شخصی شان باشد.
متاسفانه اقای چشمه خاور از این چهارچوب عبور کردند و در تماس تلفنی که با ایشان توسط برخی
دانشجویان عدالتخواه!!! و در واقع فرصت طلب و ضد کارگر گرفته شده که فرصت طلبانه و
ریاکارانه میخواهند از هفت تپه بنفع نمایش انتخاباتی و ضد کارگری خودشان بهره برداری کنند،
متاسفانه مسلم چشمه خاور نیز در پاسخ به سواالت آنها دستاورد مبارزه و خون دل خوردن ما را به
جیب برخی مقامات ریخت .این کار برعلیه همه ما است و قابل قبول نیست .
کارگران مثل هر فردی در جامعه میتونه نظر شخصی داشته باشه و بگوید این نظر من است .ولی
هیچ کسی حق ندارد از جیب کارگران هفت تپه و به نام آنها به این طرفداران خصوصی سازی خوب
و سرمایه داران ضد کارگر سرویس بدهد .امیدواریم مسلم چشمه خاور این راه را نرود .امیدواریم
کنار کارگران باقی بماند .امیدوازیم تکرار نشود.
کارگران هفت تپه برای اهداف خودشون و منافع کارگری خودشان مبارزه کردند .تابلو و وسیله
انتخاباتی هیچکس نیستند .اینرا همه باید بدانیم و هرچیز را به حساب خودش بگذاریم .آنهائی که کمین
کردند و میخواهند از اشتباه یکی کل هفت تپه را بکوبند ،عوضی آمدند .ما مسئول هر کار جمعی و
هر تصمیم و عمل خودمان را بعهده میگیریم اما مسئول عمل فردی هیچکسی نیستیم .
برگرفته از شبکه های اجتماعی
*اعتراض کارگران راه آهن جنوب شرق نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق وحق بیمه ونداشتن
امنیت شغلی
روز پنج شنبه  72خرداد ،کارگران راه آهن جنوب شرق اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت چند
ماه حقوق وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی ابراز کردند.
این کارگران نامه ای بشرح زیردر شبکه های اجتماعی منتشرکردند:
به مسئولین بگویید دو ماه و نیم است که دستمزد نگرفتهایم ،جواب زن و بچه هایمان را دیگر نمی
دانیم چه بدهیم!آمارشان کم نیست  722نفر هستند که نان آور خانواده اند! اما در تداوم بی مهری
مسئوالن و توقف قطار بی پولی در برخی از ایستگاه های استانی چندین ماه است حقوق نگرفته و
پرداخت حق الزحمه آنها به صورت اقساطی دردی از دردهایشان دوا نمی کند.
مشکلشان تنها پرداخت بی نظم و چندین ماه حقوق معوقه نیست چرا که از عدم امنیت شغلی،
عقدقرارداد سه ماهه ،عدم دریافت پاداش و سبد کاالی رفاهی نوروز و رمضان ،عدم واریز به موقع
حق بیمه توسط برخی شرکتهای نگهداری و سایر موارد نیز گالیه دارند.
*حسین رمضانپور از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی برای چندمین بار به اتهام
تکراری تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادگاه احضار شد

این فعال صنفی معلمان پیش تر همراه دیگر اعضای هیات مدیره فرهنگیان خراسان به  ۵سال زندان
و دو بار حکم  ۴۷ضربه شالق محکوم شده بود
در نهایت دادگاه تجدید نظر رمضانپور را به تحمل  ۳سال حبس تعزیری و  ۴۷ضربه شالق
محکوم نموده است
عضو هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان  ۵۵خرداد ماه جاری در بازپرسی حاضر شد و
در برابر اتهامات از خویش دفاع نمود و در پایان با تودیع وثیقه  ۵۵میلیونی تا زمان دادگاه آزاد
شد.
برگرفته از کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
*تجمع اعتراضی اعتراض اولیا دانشآموزان مدرسه ایرانیان کرمان نسبت به تغییر کاربری مقابل
استانداری برای چندمین بار
روز پنج شنبه  72خرداد برای چندمین بار ،اولیا دانشآموزان مدرسه ایرانیان کرمان زیر نظر بنیاد
قدس برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به تغییر کاربری این واحد آموزشی به مرکز اقتصادی
مقابل استانداری کرمان تجمع کردند.
*مرگ ومصدومیت  3کارگر درتهران براثر سقوط در چاهک آسانسور
روز پنج شنبه  72خرداد 7،کارگر تبعه افعانستان حین کار حمل سنگ با باالبر حمل مصالح در یک
ساختمان در حال ساخت درتهران براثر سقوط در چاهک آسانسوردردم جان باختند ویک کارگر
دیگردچارمصدومیت شدید وبه بیمارستان منتقل شد.
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