
 9911مرداد ماه  22اخباروگزارشات کارگری 

 :روز رسانه ها یبازگشت اعتراضات کارگران هفت تپه به صدر اخبارکارگر -

 یبا تجمع مقابل فرماندار یشتیومع یشغل یفیادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکل+

 شوش

 نشست بهارستان نیها در دوم ینفر از هفت تپه ا 9حضور +

 بعد موکول شد هفته کارگران هفت تپه به چهارشنبه یشتیومع یشغل یفیبا بالتکل فیتکلتعیین +

 برق یها روگاهیون یمینفت وپترش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیگزارش دوازدهم -

 یتوخال یو وعده ها ادامه تجمع اعتراضی کارگران هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی -

 در کارخانه مسئوالن

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل اهواز رهیپسماند صف تیکارگران ساتجمع اعتراضی  -

 شهرداری

 کرونا یپنجه در پنجه  یعبد لیاسماع:رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا -

لغو کار کودکان در رابطه با  نیبازنشستگان و فعال ان،یدانشجو ،یکارگر یتشکلها و گروه ها هیانیب  -

 کرونا روسیبه و یاسیس انیزندان یابتال

 و در چنگال کرونا میدر بند رژ:رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب -

 شهر کرج براثر گازگرفتگی جان باختن یک کارگر مقنی درمحمد -

 هشتگرد براثر سقوط ازارتفاع دیکارگر در شهرجد کیجان باختن  -

 :رسانه ها روز بازگشت اعتراضات کارگران هفت تپه به صدر اخبارکارگری*

ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری +

 شوش

 ننفر از هفت تپه ای ها در دومین نشست بهارستا 1حضور +

 بعد موکول شد هفته کارگران هفت تپه به چهارشنبه یشتیومع یشغل یفیبا بالتکل فیتکلتعیین +

مرداد،جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای بنمایش گذاشتن  22روز چهارشنبه 

به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه  برحقشان عزم راسخشان در راه دستیابی به مطالبات

 .دادند



 

در نشستی در بهارستان با حضورتعدادی از مجلسیان  زراعی -صنعتی  از کارگران این مجتمع نفر 9

بازرسی ،سازمان خصوصی ،و نمایندگان دستگاه های امنیتی،اطالعاتی  شمنجمله نایب رئیس دوم

 .شرکت کردند و استاندار خوزستان سازی ،سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار



 

ین تکلیف نهایی با بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران هفت ت رسانه ای شده،تعیبنا بر آخرین گزارشا

 .تپه به چهارشنبه بعد موکول شده است

 برق یها روگاهیون یمینفت وپترش عیروز اعتراضات کارگران صناگزارش دوازدهمین *

همچنان ادامه داشته و  رانهیحق یبه دستمزدها یروز اعتراض سراسر نیم،دوازده9999مرداد  22

 .دستمزدها هستند شیافزا یبرا نیکمپ میتصم یکارگران مصمم به اجرا

اندک به  شیبا افزا انیکارفرما یمجاب کردن کارگران به کار از سو یاز روز گذشته تماس ها برا 

داده اند، اما پاسخ  شنهادیرا هم پ یونیلیم 91تا  9ها حتا حقوق  تریبه ف. دستمزدها شروع شده است

  «دیرا اجرا کن نیحقوق کمپ ستیل»: کلمه است کیکارگران 

ها به سرکار  یزنیبلند همچنان وفادار به اعتراض خود بوده با تمام را دیمعترض در ب کارگران

 .برنگشته اند

 .هم با تمام فشارها همچنان کارگران وفادار به اعتراض خود مانده اند دخونیب روگاهیدر ن 

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانال:منبع

 یتوخال یو وعده ها ادامه تجمع اعتراضی کارگران هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی*

 در کارخانه مسئوالن

و وعده  مرداد،کارگران هپکو به اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی 22روز چهارشنبه 

 .باتجمع دراین واحد تولیدی شهرستان اراک ادامه دادند مسئوالن یتوخال یها



 

بازایستادن چرخ شرکت،  نیا یتیریو مد یتیمالک یفیبه بالتکلدورجدید اعتراضات هپکویی ها نسبت 

آغازشده  99مرداد 99ماه حقوق و وعده های توخالی مسئوالن از روز شنبه  2عدم پرداخت د،یتول

 .است

در  یاستاندار مرکز بدنبال آغازدورجدید اعتراضات کارگران هپکو،رسانه ای شده،بنابه گزارشات 

تومان به  اردیلیم ستینمودم پرداخت مبلغ ب یریگیپ: نوشت یتریتوئ یامیپ یواکنش خود  ط نیاول

 ریسا یتومان برا اردیلیدو ماه حقوق معوق و ده م یتومان برا اردیلیده م. شد ییو نها بیهپکو تصو

 .شود یپرداخت م ندهیدو ماه حقوق معوق هپکو در هفته آ نشاهللا گر،ید یضرور یها نهیهز

کارگران هپکو پرداخت نشده معوقه  حقوق وگذرد  یم یوعده استاندار مرکز و تیهفته ازتوئ کی

شدن است وهیچ  یسپر درحالزین ماه مرداد یروزها نیآخر نیامروز و فردا کردن مسئولبا  .است

 .وآینده شغلی نیست یک از مسئولین پاسخگوی کارگران در رابطه با عدم پرداخت حقوق

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل اهواز رهیپسماند صف تیکارگران ساتجمع اعتراضی *

 شهرداری

برای انعکاس هرچه بیشتر صدای  اهواز رهیپسماند صف تیکارگران سامرداد،22روز چهارشنبه 

 پسماند تیریمقابل ساختمان سازمان مداعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع 

 .زدند یجنوب ییبها خیش ابانیواقع در خاهواز  یشهردار

 تیوضع مانکار،یپ رییهر ساله با تغ: کارگران حاضر دزتجمع به خبرنگار رسانه ای گفتاز یکی

 .اند نکرده افتیدر یحقوق چیان هگرکار زیهم ن یسال جار نیو از فرورد شود یها بدتر م یپرداخت

 ییها مانکاریجوابگو باشند، چرا پ دیاهواز و مسئوالن با یپسماند شهردار تیریسازمان مد: وی افزود

 دیشدن به ع کیرا ندارند؟ هر سال با نزد گرانکردند که توان پرداخت حقوق کار یریرا بکارگ

و   ودتا مجبور به پرداخت آن ها نش کند یم رییتغ مانکاریو سنوات، پ یدینوروز و پرداخت ع

 .کنند یرا شرمنده خانواده هاشان م انکارگر



هزار 011و  ونیلیم2ما به  یافتیطبق قانون، در یحقوق در سال جار شیبا افزا:وی درادامه گفت

 مهیحق ب. تومان پرداخت کند ونیلیم 2 تواند یکه تنها م کند یادعا م مانکاریاما پ دیتومان خواهد رس

 .ماه است که پرداخت نکرده است 4هم 

 نیدادند اما از ا یریگیاز مسئوالن وعده پ یاریبس: مسئوالن گفت و افزود یدر ادامه از بدعهد یو

 تیبدانند که کار ما از حساس دیمسئوالن با. ستیهم جوابگو کارگران ن مانکاریماه گذشته و پ 2وعده 

 .شد اهدرو خو روبه یشهر با مشکالت بزرگ م،یبرخوردار است و اگر دست از کار بکش ییباال

 گرانکار اریدر اخت یبهداشت لیابزار و وسا چگونهیه ،ییکرونا یروزها نیدر ا: خاطرنشان کرد یو

 یمارستانیب یزباله ها کیکه تفک یحال نفر به کرونا مبتال شدند در 90آن حدود  یقرار ندادند که در پ

 کیو تفک شوند یم اردهمراه با زباله ها به کارخانه و مارستانیب یُسُرم و ُسرنگ ها ست،یبرعهده ما ن

 .خطرناک است اریآن ها بس

 39تعداد  نیمشغول به کار هستند که از ا تیسا نینفر در ا 921در مجموع قابل یادآوری است که 

 .نفر از زنان سرپرست خانوار هستند 91 زیجمع ن نیو از ازن نفر 

 :درهمین رابطه

کنش های دامنه دار کارگران سایت پسماند صفیره اهوازنسبت به لگدمالی حقوقشان توسط شرکت 

 های پیمانکاری زیر سایه سکوت مسئوالن ذیربط استان خوزستان

زمانی آغاز شد که سایت تفکیک زباله گویند مشکل از  کارگران سایت تفکیک پسماند صفیرهاهواز می

پیمان کار قبلی و  9از زمان پیمان کاری شدن کار تاکنون، کارگران از . را به پیمانکار سپردند

 .پیمانکار فعلی ُمطالبات پرداخت نشده دارند

کارگران سایت تفکیک زباله پسماند صفیره،این کارگران از یکی از پیمان کارها به نام   طبق گفته

یک سال عیدی و سنوات، سه ماه حقوق و دو ماه بیمه و از یکی دیگر از پیمان ” تضی خسرویمر“

 .شش ماه بیمه پرداخت نشده دارند” محمدحسینیوسفی“کاران به نام 

همچنین گفتنی است این پیمان کار هیچ گونه قراردادی با کارگران طی شش ماه حضور وی به عنوان 

 .اشت و با حکم دادگاه حقوق کارگران را پرداخت کرده استپیمانکار سایت تفکیک زباله ند

نیز پیمان کار دیگری است که کارگران سایت تفکیک پسماند از آن سنوات و یک ماه حقوق ” دانش“

بیمه تمام روزهای ماه را برای بعضی از کارگران رد نکرده و تنها برخی روزها   دانش. طلب دارند

 .آن را لحاظ کرده بود

شود که کار را به عهده گرفته  نیز پیمان کار فعلی سایت حدودا شش ماهی می” ضل عابدینیابوالف“

گویند در این شش ماه دو بار کار را تعطیل کرده و حقوق اردیبهشت و خردادشان  کارگران می. است

 .با وجود حضور در محل کار پرداخت نشده است

داخت نشده و به دنبال عدم پرداخت بیمه همچنین بیمه فروردین ماه بعضی از کارگران نیز پر

 .ها تعلق نگرفته است فروردین ماه؛ بیمه بیکاری بر اثر شیوع کرونا نیز به تعدادی از آن

اند و با وجود درخواست بازگشت به کار اما پیمان  شود که کارگران خانه نشین شده چند وقتی نیز می

 .در سایت نیستها  کار حاضر به برگشتن کارگران و مشغول شدن آن



های کارگران سایت تفکیک زباله صفیره از دستگاه های مختلف اما همچنان  علیرغم پی گیری

پیمان کاران عمدتا با این توجیه که آن ها نیز از سازمان پسماند . ها پرداخت نشده است ُمطالبات آن

 .زنند ُمطالباتی دارند، از پرداخت حق و حقوق کارگران َسر باز می

مرداد، اکثر کارگران سایت تفکیک زباله صفیره زناِن  29گزارش رسانه ای شده بتاریخ بنابه 

این کارگران می گویند با وجود . کشند خانواری هستند که خرج و َرنج زندگی را یک تنه به دوش می

اینکه در َمعرض مستقیم انواع بیماری های عفونی هستند اما هیچ خبری از لباس مخصوص به کار 

 .نین فضایییا پوتین برای جلوگیری از آلودگی به بیماری نیستدر چ

درباره یکی از موارد آلودگی و درگیر شدن کارگران سایت تفکیک با بیماری؛یک کارگر زِن شاغل 

 42در حین تفکیک زباله یک سوزن عفونی وارد دست او شده و : در این سایت تفکیک زباله گفت

 .روز در بیمارستان بستری بود

 کرونا یپنجه در پنجه  یعبد لیاسماع:رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یوراش*

 یعبد لیاز جمله اسماع نیزندان او 8بند  انیتن از زندان 92جمعه ،  99امرداد   91 شیروز پ چهار 

آنان مثبت  یشدند، که تست همه  نیزندان او مارستانیب یکرونا راه شیآزما یبرا یآذر پ نیو مت

 .اعالم شد

خود را از دست  ییو چشا ییاینفس، شده ، حس بو ی، تنگ ییکم اشتها ،یحال یدچار ب ندیگو یم آنان

 .داده اند

کدام از  چیه نهیقرنط نیبرند، اما ا یبه سر م نهیدر قرنط نیزندان او مارستانیهم اکنون در ب آنان

 کیدر  مارانینفر از ب 92است ،  ادیز اریآمد بسشود، رفت و ینم تیدر آن رعا یبهداشت یپروتکلها

 .ندارند یامکانات درمان چگونهیهستند، ه یاتاق بستر

کرده اند، اما  یابراز ناراحت 8از بند  گرینفرد 21شده اند،  مارستانیب ینفر راه 92 نیاز آنکه ا پس

زندان و  سیکرده اند، و چشم به راه ابالغ رئ یخوددار مارستانیزندان از بردن آنان به ب نیمسئول

 .ناظر برزندان بوده اند یقاض

را از دست داده است، اما  دنینفس کش ییتن به شدت ناراحت بوده و توانا 21 نیاز ا یکیهنگام  شب

زندان به حال خودرها  یاو را در محوطه  مارستانیبه ب یفرستادن و یبه جا 8بند  نیمتاسفانه مسئول

 .کرده اند

در .را فراهم ساخته  یافسرنگهبان یدر جلو انیتجمع زندان ی نهیآنروز زم یموضوع فردا نیهم

 .شده اند نیزندان او مارستانیزندان مجبور بهاعزام آنان به ب نیمسئول تینها

 طیشرا نیند در بدترزندان شه بود مارستانیب یراه شیکه از پ گریتن د 92تن و  21 نیاکنون ا هم

 .شوند یم ینگهدار یکنار هم بدون دارو و لوازم بهداشت

 ریگیپ نیاو یدادسرا یبسته  یروز است ، پشت درها نیچند یعبد لی، پدر و همسر اسماع مادر

 . سطح شهر هستند یمارستانهایبه ب یاعزام و



 ی، معاون آقا یبه نام محمد یگفتگو با شخص نیدر ح ،یعبد لیمادر اسماع ندیگو یم ینیع شاهدان

است،  دهیپرس لیاسماع یجسم تیحال فرزندش شده و از وضع یایناظر برزندان جو یقاض یریوز

 ”. ستین یهنوز مردن لیاسماع“گفته است ،  یبه و لیشخص مسئول در پاسخ مادر اسماع نیاما ا

 لهیناظر بر زندان به شدت متحول شده که بوس یجمله از زبان معاون قاض نیا دنیبا شن لیاسماع مادر

 .کنترل شده است لیپدر اسماع

لغو کار کودکان در رابطه  نیبازنشستگان و فعال ان،یدانشجو ،یکارگر یتشکلها و گروه ها هیانیب* 

 کرونا روسیبه و یاسیس انیزندان یبا ابتال

 .شوند لیفورا تعط دیها با زندان

 یگاهیجا یگرید یمانند هر مکان عموم زیها ن کرونا در کشور، زندان روسیو وعیبا ش همزمان

به داخل کشور تمام  روسیورود و یحاکم همچنانکه در ابتدا ستمیس. کرونا شدند شتریرشد ب یبرا

امروز  نیتا هم زیکرونا ن یماریب وعیبکار گرفتند، در مورد ش تیخود را در انکار واقع یغاتیتوان تبل

 .ها شوند در زندان یماریب نیا وعیش زانیم یها تیو البته پرواضح است که منکر واقع اند دروغ گفته

کامال  انیمحل اسکان زندان ژهیآن و بو طیآنجا که در زندانها، بهداشت در حد صفر است و مح از

با  زیکرونا در زندانها ن روسیهستند، و یروسیو و رداریواگ یماریهر نوع ب وعیمستعد جذب و ش

 .است انیکردن زندان ریو در حال همه گ ریفراگ یشتریشدت ب

سراسر کشور را به قتل رسانده و تعداد  یها در زندان انیکرونا تا کنون ده ها نفر از زندان روسیو

 .کرده است ماریرا آلوده و ب یشتریب یلیخ

در زندان زنجان  یدر زندان قرچک و نرگس محمد یاسیس انیاز زندان یگریو تعداد د انیجالل نبیز

 .اند هستند که قبال دچار کرونا شده یانیاز جمله زندان

 ،یعبد لیاز جمله اسماع نیدر زندان او یاسیس انینفر از زندان 92 یخبر ابتال زین 99مرداد99 روز

 دیو سع یاحمد دونیفر ،یمحمد داوود ،یآذرپ دیزاده، مج میجعفر عظ ل،یوک ،یداور رساالریام

 یاز سردرد، تنگ کهیدر حال ییگونه مداوا چیهم اکنون بدون ه انیزندان نیا. شد یرسانه ا یفیشر

 .برند یبسر م انیزندان ریو بدور از سا نهیبرند، در قرنط یو ضعف رنج م یحال ینفس و ب

محروم هستند،  ییو غذا یدرمان ،یامکانات بهداشت نیکه از کمتر یانیزندان نگهداشتن زندان در

 .مصداق اقدام به قتل عمد آنان است

 انیفرستادن همه زندان یکرونا در زندانها، به مرخص وعیش طیدر شرا انیراه نجات جان زندان تنها

 .است یاسیس انیو شرط زندان دیق یو ب یفور یو آزاد یعاد

فورا و متحدانه در مقابل زندانها  دیبا یاسیس انیزندان یبخصوص خانواده ها ان،یزندان یها خانواده

 .در تجمعات خود کنند شانیو همراه تیحما یتجمع کنند و از عموم مردم تقاضا

 توانند یاند، م بوده یاسیس انیزندان یهمانطور که تاکنون حام زین کالیو راد خواه یآزاد نیفعال

گفتمان و  جادیا ،یسیوارنوید ریبه اشکال گوناگون نظ ان،ینجات جان زندان یاز قبل برا تر یهمگان

 خواه؛ یادو جامعه آز یاسیس انیبه نفع زندان یاسیس یتوازن قوا رییبه اعتصابات و تغ وستنیپ

 تیحما شانیها و خانواده انیاز زندان بیترت نیمسئله ابراز دارند و به ا نیاعتراض خود را نسبت به ا

 .به عمل آورند



 فایرابطه ا نیدر ا یتر نقش پر رنگ توانند یم انیمعلمان، بازنشستگان، زنان و دانشجو کارگران،

 .کنند

 روسیبه و شانیابتال قیاز طر یاسیس انیزندان نهیبرداشتن کم هز انیو حکومت کمر به از م دولت

 .کرونا کشتار کنند روسیرا با و یاسیس انیزندان مینگذار. کشنده کرونا بسته اند

22/0/9999  

  رانیاتحاد بازنشستگان ا-9

  کارگران برق و فلزکار کرمانشاه یانجمن صنف-2

  نقاشان البرز یکایسند-9

 یکارگر یتشکلها جادیا یبرا یریگیپ تهیکم-4

  سقز یکارگر نیاز فعال یگروه-0

 لغو کار کودکان نیاز فعال یگروه-3

  دانشگاه اصفهان شرویپ انیتشکل مستقل دانشجو-1

  دانشگاه آزاد نجف آباد انیدانشجو-8

 تهران یها هنر دانشگاه انیاز دانشجو یگروه-9

  و در چنگال کرونا میدر بند رژ:رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیب اتحاد*

کرونا  یماریکه  ب یدر حال یاسیس انیو زندان یکارگر نیبا در بند نگاه داشتن فعال یاسالم یجمهور

 کند یم یو جان آنان باز یدر حال  گسترش در زندانها است آگاهانه با سالمت

زاده  میمعلمان تهران، و جعفر عظ یعضو کانون صنف ،یمعلم زندان یعبد لیگزارش ها اسماع طبق

 نیزندان او ۸در بند  انیاز زندان گریو ده نفر د ران،یآزاد کارگران ا هیو عضو اتحاد یفعال کارگر

اعالم شد که  نبه کرونا بعد از آ انیزندان نیا یابتال یرسم دییتا. کرونا مبتال شده اند یماریب به

 شیآزما جهیبند که دچار عالئم کرونا بودند، نشان داد که نت نیا انینفراز زندان ۷۱راندوم از  شیآزما

 تیهستند و از وضع یزندان بستر ینفر در بهدار ۷۱ نیدر حال حاضر ا.  نفر آنان مثبت است ۷۱

  .ستیدر دست ن یقیآنان اطالع دق یسالمت

 یبهداشت هیزندان ها، نبود امکانات اول تیاز ظرف شیب تیجمع لیبه دل رانیکرونا در ا وعیآغاز ش از

 وعیش یخطرناک برا یبه مرکز رانیا یزندان ها ،یاجتماع یریفاصله گ تیو نا ممکن بودن رعا

 قیتعداد دق م،یمقامات مختلف رژ ییو دروغ گو یپنهان کار لیبه دل.شده اند لیتبد یماریب نیگسترده ا

از  یماریب نیابتال به ا جهیجان خود را در نت ایبه کرونا مبتال شده اند و  رانیا یکه در زندانها یافراد

نفر  ۷۱ یکرونا شیآزما جهیمثبت بودن نت یعنی ریمورد اخ  نیاما هم.  ستیدست داده اند، مشخص ن

 یماریب نیا وعیش یاز گستردگ یحاک ،را داشتند یماریب  میعال نیزندان او ۸که در بند  ینفر ۷۱از 

 رونیکه به ب ییو فاجعه بار است که طبق خبرها یچنان بحران تیوضع. است رانیا یدر زندانها

" خطرناک" ا زندان ها ر تیوضع  ،یدرون  یدر گزارش ها زیدرز کرده است، خود مقامات زندان ن

  .کرده اند فیتوص"  یرانسانیغ"و 



 یعده ا یبا مرخص هیاعالم سازمان زندان ها از اسفند ماه سال گذشته، بعد از موافقت قوه قضا طبق

 یبه مرخص انیهزار نفر از زندان ۷۱۸به منظور خلوت کردن زندان ها،  تا کنون  انیاز زندان

خود  تیاز ظرف شیاز زندان ها همچنان  ب یاریاست که  بس یاما گزارش ها حاک. فرستاده شده اند

بودند که به  یآنها موافقت کرد، کسان یبا مرخص میکه رژ یانیهمه زندان بایبعالوه، تقر. دارند یزندان

 نیاز جمله فعال ،یاسیس انیبه اتفاق زندان بیقر تیاکثر.  محکوم شده بودند" یعموم میجرا"ارتکاب  

. برند یدر زندان بسر م نهمچنا ه،یگونه توج چیبدون ه ،یاجتماع نیفعال گرید معلمان و ،یکارگر

 یریاز از انتقام گ ریغ یگرید یمعنا انیگرو از زندان  نیا یبا مرخص یاسالم میعدم موافقت رژ

   .از آنان ندارد میرژ

و زندان ها، حکومت ها و مقامات زندان موظف به  یو مقرارت مربوط به زندان نیاساس مواز بر

استاندارد و در  ریغ تیاش در وضع تیدر دوران محکوم دینبا یهستند؛ و زندان یزندان  یحفظ سالمت

 ریغ رانیزندان ها در ا  طیهم شرا. دهد یقرار م دیاورا مورد تهد  یکه سالمت ردیقرار بگ یطیشرا

با در بند   یاسالم یجمهور. کند یم دیتهد یرا بطور جد انیاستاندار است و هم کرونا، جان زندان

کرونا در حال  گسترش در زندان ها است آگاهانه با  یماریکه  ب یدر حال یاسیس انینگاه داشتن زندان

      .کند یم یو جان آنان باز یسالمت

 ۸که در بند  یهمه کسان نیاست؛ بنابرا ییکرونا مارانیب یرافاقد امکانات الزم ب ن،یزندان او یبهدار

خارج از زندان  یها مارستانیاز ب یکیبطور اورژانس به  دیکرونا مبتال شده اند با یماریبه  ب نیاو

طبق . تر است بیمهپر واضح است که در مناطق محروم کشور اوضاع زندانها بمراتب . ابندیانتقال 

و  یرانسانیغ طیزن که به زندان قرچک اعزام شده اند، در شرا انیاز زندان یاخبار موجود، تعداد

است ،  رانیکرونا در ا یماریب وعیشواهد نشان دهنده موج دوم ش کهیدر حال. برند یبه سر م یناامن

 رانیا یدر  زندان ها ینانسا ریخطرناک و غ طیدر شرا یدتیو عق یاسیس انینگاه داشتن زندان

 .است یعمد تیمصداق اقدام به جنا

و معلمان که  یکارگر نیفعال یسالمت تیاز وضع دیشد یضمن نگران گر،یبار د کی یالملل نیب اتحاد

شرط  همه  دیو بدون ق یفور یبرند، خواهان آزاد یخطرناک در زندان بسر م طیشرا نیدر ا

  .است یاسیس انیزندان

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیب اتحاد

 ۱۲۱۲اوت  ۷۷

 شهر کرج براثر گازگرفتگی جان باختن یک کارگر مقنی درمحمد*

گازگرفتگی و ژنیاثر کمبود اکس برشهر البرز محمد یها از محله یکیدر یک کارگر حین کار حفرچاه 

 .جان خودرا ازدست داد

 براثر سقوط ازارتفاع هشتگرد دیشهرجد جان باختن یک کارگر در*

درپی سقوط از داربست طبقه سوم جانش  هشتگرد دیشهرجد یک کارگر حین دریک ساختمان واقع در

 .را ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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