اخبار و گزارشات کارگری  72بهمن ماه 8931

«با اتحاد پیروز میشویم ،با افتراق شکست میخوریم»
 تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر)همزمان با چهلمین روزجان باختگان قتلموشکی
 اعتصاب وتجمع کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان برای اعتراض به عدمپرداخت چندماه حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر
کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان:حقوق نیست نان نیست
 تجمع اعتراضی کارگران متروی خط  3تهران دراعتراض به عدم پرداخت  81ماه حقوق و وعدههای توخالی مقابل ساختمان شورای شهر
 دور جدید اعتصاب وتجمع كارگران کارخانه چوكا دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق تجمع اعتراضی رانندگان سواری کرایه فعال در شرکت سیر و سفر فرودگاه امام نسبت به قراردادیکطرفه
 عدم پرداخت  7ماه حقوق کارگران پروژه آزاد راه تهران  -شمال از طرف بنیاد مستضعفان بازداشت محمدرضا دبیریان کارگر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه آزادی محمدتقیفالحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران با تودیع وثیقه تجمع اعتراضی دانشجویان دندانپزشکی علوم پزشکی اصفهان نسبت به تغییر ساعتهای درسی جان باختن کارگراداره برق رشت حین کار زنده زنده سوختن کارگر نگهبان یک دامداری بندر ترکمن جان باختن یک کارگر در اصفهان در حادثه ریزش میلگرد*تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر)همزمان با چهلمین روزجان باختگان
قتل موشکی
روز یکشنبه  72بهمن همزمان با چهلمین روز جان باختگان قتل موشکی،صدها دانشجوی پلی تکنیک
تجمعی در صحن غربی این دانشگاه بر پاکردند وبابرافراشتن پالکاردها وسردادن شعارهایی
اعتراضشان رانسبت به کشتار اعتراضات هفته آخر آبان ماه،قتل موشکی،بازداشت معترضان وفعالین
سیاسی واجتماعی،انتخابات فرمایشی و....بنمایش گذاشتند.
همزمان با شروع وشکل گیری تجمع،بسیجی ها وحراست دانشگاه با گرفتن عکس وفیلمبرداری
وایجاد جو رعب و وحشت مانع ادامه تجمع شوند وسپس به دانشجویان یورش آوردند وباایجاد
درگیری چند پالکارد را پاره وگوشی تلفن چند نفر را شکستند.
سرکوبگران وقتی باافزایش تعداد تجمع کنندگان و مقاومت دانشجویان روبروشدند مجبور به عقب
نشینی شدند.

تجمع حدود ساعت طول کشید و با یک دقیقه سکوت برای گرامیداشت خاطره جان باختگان قتل
موشکی پایان گرفت.
پالکاردها:
مادر چه داغداراست اینجا همه نیزاراست،
میزان رنج ملت است،
مردم درگیر فقرند ،اینا تو فکر رایاند،
متحد ،متحد مقاومت میکنیم،

شعارها:
زندانی سیاسی آزاد باید گردد،
از خون جوانان وطن الله دمیده ،عدالت کجایی؟،

خطای انسانی تویی شلیک پنهانی تویی،
نه پادگان نه بنگاه ،درود بر دانشگاه،
آبان ذیل خرداد یادآرخون و بیداد ،
امنیت پوشالی

جمهوری توخالی،

قربانی امنیت

پایان جمهوریت،

به من نگو فتنه گر تنه تویی ستمگر،
بهاره هدایت آزاد باید گردد،
از ایران تا بغداد

فقر ستم استبداد،

سپاهی سپاهی قاتل ما شمایی،
نه پادگان نه بنگاه ،درود بر دانشگاه،
نه شیاد ،نه جالد
آبان ،دی و خرداد

تحریم انتخابات،
یادآر خون و بیداد،

.......
*اعتصاب وتجمع کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان برای اعتراض به عدم
پرداخت چندماه حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر
کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان:حقوق نیست نان نیست
روزیکشنبه  72بهمن ،کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان(شرکت تراورس)
برای اعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگردست از کارکشیده ئتجمع
کردند.

بنابه گزارش منتشره ازاین کارگران درشبکه اجتماعی ،کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن
منطقه لرستان امروز(72بهمن) بخاطر عدم پرداخت حقوق ها ی معوقه که دوماه نیم تاخیر شده و
همچنین عدم پرداخت  722هزارتومان روز زن  222هزارتومان به مناسبت دهه فجر ،بیمه های
مکمل که از سال 27تا کنون پرداخت نشده وعدم واریزحق بیمه تامین اجتماعی و تمدید نکردن
دفترچه های درمان تامین اجتماعی و لباس کار و ملبوس استحقاقی که دوسال توزیع نشده و عدالت و
نا برابری و تفاوت حقوق بین پرسنل راه اهن و شرکت نگرانی از پرداخت نکردن عیدی پایان سال و
سبد کاالی که از طرف راه اهن مبلغ آن دومییلون اعالم شده دست به تحصن و اعتصاب زدند و تا
دریافت نکردن همه مطالبات خودشان به این روند ادامه خواهند داد.
بنا بهمین گزارش،کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان همچنین خواهان استعفای
دسته جمعی مدیران ستادی راه آهن و شرکت تراورس به علت وعده های دروغ و بی لیاقتی و بی
توجهی به حق الناس کارگران می باشند.

*تجمع اعتراضی کارگران متروی خط  9تهران دراعتراض به عدم پرداخت  81ماه حقوق و وعده
های توخالی مقابل ساختمان شورای شهر
روز یکشنبه  72بهمن ،کارگران متروی خط  3تهران(کارگاه های ایستگاه نوبنیاد و اقدسیه)برای
بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت  81ماه حقوق و وعده های توخالی دست به تجمع
مقابل ساختمان شورای شهرپایتخت زدند.

تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند :مدیران مترو به ما قول میدهند که حقوقتان را واریز می
کنیم ،در حالی که با وعدهو وعید  81ماه است که بدون حقوق مشغول به کاریم .ما  02نفر مشغول در
دو کارگاه اقدسیه و نوبنیاد هستیم که ماههاست حقوق خود را دریافت نکردهایم .البته اعتبار به مترو
میدهند ،اما برای تجهیز و توسعه مترو استفاده میشود و حقوق کارگران پرداخت نمیشود.
آنها از مدیرعامل متروی تهران و مسئوالن شهرداری درخواست کردند که حقوق معوقه آنها را هرچه
سریعتر پرداخت کنند.
*دور جدید اعتصاب وتجمع كارگران کارخانه چوكا دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق
روز یکشنبه  72بهمن،کارگران کارخانه چوكا(شركت صنایع چوب و كاغذ ایران )واقع درکیلومتر 5
جاده رضوانشهر به تالش دراستان گیالن دور جدید اعتصاب وتجمعشان را نسبت به عدم پرداخت
چندماه حقوق آغازکردند.

*تجمع اعتراضی رانندگان سواری کرایه فعال در شرکت سیر و سفر فرودگاه امام نسبت به قرارداد
یکطرفه
روز شنبه  62بهمن ،رانندگان سواری کرایه فعال در شرکت سیر و سفر فرودگاه امام برای بنمایش
گذاشتن اعتراضشان نسبت به قراردادیکطرفه دست به تجمع مقابل دفتر این شرکت درتهران زدند.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  67بهمن،یکی از رانندگان معترض در مورد دلیل این تجمع به
خبرنگار رسانه ای گفت :شرکت سیر و سفر برای امضای قراردادی یکطرفه که صرفا ً بهنفع شرکت
و به ضرر رانندگان تنظیم شده ،رانندگان را تحت فشار قرار داده است.
وی افزود :با توجه به اینکه رانندگان این شرکت از قبل درگیر مشکالت عدیدهای بوده و هستند وقتی
متوجه شدند در صورت عدم امضای قرارداد مذکور ،کد شان بسته خواهد شد و اجازه کار نخواهند
داشت مجبور به برگزاری تجمع در مقابل این شرکت شده و خواهان رسیدگی به مشکالت و ابطال
قرارداد مذکور شدند.

او با بیان اینکه روز گذشته نمایندگانی از راهداری و حمل و نقل جادهای تهران برای اطالع از
موضوع به محل تجمع مراجعه کردند ،افزود :قرار شده است جلسهای میان رانندگان و مدیران برگزار
شود.
*عدم پرداخت  7ماه حقوق کارگران پروژه آزاد راه تهران  -شمال از طرف بنیاد مستضعفان
 7ماه حقوق کارگران پروژه آزاد راه تهران  -شمال که قطعه اولش قراراست دهم اسفند ماه به بهره
برداری برسد از طرف بنیاد مستضعفان پرداخت نشده است.
یکی از کارگران شاغل دراین آزاد راه در دست ساخت به خبرنگار رسانه ای گفت7:ماه است که حقوق
پایه آنان که بین یک و نیم تا  3میلیون تومان است توسط بنیاد مستضعفان پرداخت نشده است.
این کارگر از رسانهها خواست که پیگیری کنند تا شب عید خجالتزده پیش خانوادههایمان نرویم.
*بازداشت محمدرضا دبیریان کارگر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه
روز شنبه  62بهمن ،محمدرضا دبیریان کارگر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بازداشت شد.
برپایه گزارش رسانه ای شده بنقل از کارگران هفت تپه،محمدرضا دبیریان روز گذشته(62بهمن)
بازداشت شده است؛ برای او وثیقه تعیین شده اما در حال حاضر قاضی پرونده با تبدیل قرار بازداشت
به وثیقه موافقت نکرده است و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است در بازداشت بماند.
از دلیل این بازداشت هنوز اطالعی در دست نیست اما از قرار معلوم ،بازداشت دبیریان با تجمعات
گذشتهی کارگران نیشکر هفتتپه بیارتباط نیست.
*آزادی محمدتقیفالحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران با تودیع وثیقه
روز یکشنبه  72بهمن،محمدتقیفالحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران پس از هشت روز
بازداشت ،با قید وثیقه آزاد شدند.
منبع:کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
*تجمع اعتراضی دانشجویان دندانپزشکی علوم پزشکی اصفهان نسبت به تغییر ساعتهای درسی
صبح روز یکشنبه  72بهمن،دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای اعتراض به
تغییر ساعتهای درسی و کاهش زمان حضور در بخشهای درمانی دست به تجمع مقابل دانشکده
زدند.

براساس گزارش رسانه ای شده،دانشجویان معتقدند که سیاستها و برنامه ریزیهای جدید دانشگاه
علوم پزشکی در این دانشکده باعث کاهش کیفیت آموزش میشود.
براساس سیاستهای جدید آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در دانشکده دندانپزشکی ،ساعتهای حضور
دانشجویان در بخشهای پزشکی و درمانی کاهش یافته و دانشجویان باید تعداد بیماران بیشتری را در
زمان کمتری ویزیت کنند که در این صورت کیفیت آموزش پایین میآید.
دانشجویان معتقدند که سیاستهای جدید باعث شه است ساعت آموزشی کوریکولوم پر شود.
در این تجمع دانشجویان تقاضای برگشتن به وضعیت چند ماه قبل که ساعتهای آموزشی بیشتر بود،
برگردند .همچنین دانشجویان تقاضا کردند که ساعتهای دانشگاه را به نصف کاهش دهد.
*جان باختن کارگراداره برق رشت حین کار
روز شنبه  70بهمن،یک کارگر 35ساله اداره برق رشت حین کار نقل و انتقال تیرهای بتونی امور
توزیع برق 4منطقه رشت و در محدوده دانای علی بر اثر پاره شدن زنجیر نگهدارنده تیرهای برق به
دچارسانحه شد و در دم جان باخت.
*زنده زنده سوختن کارگر نگهبان یک دامداری بندر ترکمن
روز شنبه  70بهمن،یک کارگر نگهبان انبار یک دامداری در بندر ترکمن در حادثه آتش سوزی
اتاقک نگهبانی زنده زنده سوخت.
*جان باختن یک کارگر در اصفهان در حادثه ریزش میلگرد

عصر روز یکشنبه  72بهمن،یک کارگر  31ساله حین کاربارگیری در خیابان خمینی کالنشهر
اصفهان براثر ریزش میلگرد برویش در دم جان باخت.
akhbarkargari2468@gmail.com

