
 8931مرداد ماه  72اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

به بالتکلیفی شغلی و معیشتی برای دومین  بتنس تجمع اعتراضی کارگران شرکت جنگل شفارود -

 روز متوالی

عسلویه دراعتراض 02-02درفاز ینفت و انرژ عیشرکت توسعه صنا گرانکار دامنه دار اعتصاب -

 ماه حقوق4به عدم پرداخت 

 نسبت به عدم جذب مقابل مجلس 12سربازمعلمان بعد از سال  یجمع اعتراضت -

 مقابل مجلس وضعیت  لنسبت به عدم تبدی ثارگریا یو شرکت یقرارداداعتراضی کارگران تجمع  -

 نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی نیرامزندان قرچک و 5بند  یدانزن زنانتحریم غذای  -

  سندهیبه حکم زندان سه نو ی نسبتاعتراض طومار -

 تیبه وضع دیحال که مبارزه با فسادراشروع کرده ا یسیرئ یآقا:هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند -

 !!.دیبکن یدگیشهرستان شوش هم رس یدادگستر

 ییعلوم در اعتراض به احکام قضا ریدانشگاه تهران خطاب به وز انیجودانش ی سرگشاده ینامه  -

 انیدانشجو

 به حبس و شالق محکوم شد یفالح یمحمد تق -

 اداره کار شهرستان گچساران سیاز رئ ینسبت به بنر قدردان ریش سد چم کارگراناعتراض  -

 ریاخ یها به خشونتنسبت  پرستاران اعتراضی  سکوت   -

 شان شدندبالتکلیفی شغلی ومعیشتی ه دادنخواهان خاتم اراک هپکو کارخانه گراناز کار یجمع -

به بالتکلیفی شغلی و معیشتی برای دومین  بتنس تجمع اعتراضی کارگران شرکت جنگل شفارود*

 روز متوالی

به بالتکلیفی شغلی و  بتنس جنگل شفارودکارگران  مرداد برای دومین روز متوالی،02روز یکشنبه 

 .بل شرکت زدنددست به تجمع مقا تیمعیش



 

که  مینفر هست 022حدود : گفتند مرداد به خبرنگار رسانه ای02روز یکشنبه  معترض کارگراناین 

. میمناطق تالش، رضوانشهر و ماسال را برعهده دار یها و حفاظت از جنگل یبان قرق تیسالها مسئول

 ،یرسان سال سابقه کار  و خدمت25 نیگانیکه بعد از گذشت م میموضوع معترض هست نیما به ا

قرار  نیهمچن. کرده است لیهمه ما را تعد یکار قراردادبا اتمام  یمرداد ماه جار یکارفرما از ابتدا

 یعیبا نظارت اداره منابع طب یحفاظت از جنگل را به بخش خصوص تیشرکت مسئول نیاست ا

ما به  یبرا یشغل یها یبان، نگران گر قرقراک022کردن حدود  فیبا بالتکل نیب نیواگذار کند و در ا

 .است  وجود آورده

 میمستق تیکه تحت مسئول یکارگران شتیو مع یشغل تیبه وضع یگفته کارگران، کارفرما توجه به

با  یا شرکت واسطه کیبانان حاضر به ادامه کار با  از قرق چکدامیآنها مشغول کار هستند، ندارند و ه

 .ستندین یعینظارت اداره منابع طب

شرکت شفارود : در ادامه افزودند م،یما خواستار بازگشت به کار خود هست نکهیبر ا دیبا تاک کارگران

واقع شده و ( چوکا) رانیکه در محدوده شهرستان رضوانشهر و در مجاورت شرکت چوب و کاغذ ا

شده و  وانران خود ناتبار از پرداخت حقوق کارگ نیتاکنون چند کند، یم تینظر سازمان اتکا فعال ریز

 .اند موضوع اعتراض کرده نیبارها کارگران به ا

حال از  نیبان پرداخت نشده و در ع کارگران قرق یا مهیو ب یماه طلب مزد نیچند نکهیا انیبا ب آنها

شرکت : ظهار داشتندافتاده است، ا ریآنها به تاخ یبردار طرح تنفس جنگل حق بهره یبا اجرا 19سال 

تحت  ،یندگو جهاد ساز یوزارت کشاورز فیوظا کیپس از تفک 92دهه  یانیپا یسالها شفارود در

شرکت شفارود را به عنوان رد  ،یقرار داشت که متاسفانه در دولت قبل یپوشش وزارت جهاد سازندگ

 .اند دولت به سازمان اتکا واگذار کرده ونید

عسلویه دراعتراض به 78-72درفاز ینفت و انرژ عیشرکت توسعه صنا کارگران دامنه دار اعتصاب*

 ماه حقوق4عدم پرداخت 



 ینفت و انرژ عیشرکت توسعه صنا کارگران برای دومین در ماه جاری، مرداد 04روز پنج شنبه 

 یگاز یها فیپروژه احداث رددر (OIEC) نفت صنایع ساختمان و مهندسی گروه  های شرکت ازیکی 

دراعتراض به عدم  یپارس جنوب02و  02 یفازها یگاز عاناتیم یساز رهیو مخازن ذخ 4و  3

 .دست به اعتصاب زدند ماه حقوق4پرداخت 

 

 - 02فاز  OIED نفر از کارگران 022مرداد  04روز پنجشنبه کایسند امیگزارش خبرنگار پ به

. بار دست به اعتصاب زدند نیومد یماه برا4عقب افتادن حقوقشان به مدت  لیبه دل هیعسلو02

 یشرکت برا رانیروزه به مد 22فرصت  کیو  دهیشرکت دست از کار کش نیاکارگران روز قبل 22

نکرده بود که کارگران دوباره دست به اعتصاب  ییاعتنا OIED داده بودند که شرکت قپرداخت حقو

 .زدند

فقط  ریغد دیهفته بعد و قبل از ع شنبهاعتصاب شرکت به کارگران قول داده است که تا دو نیا با

 .را هم کم کم خواهند داد هیخواهد کرد و بق هیماه را تصف شتهبیارد

 نیا یبرا یحساب سیسرو چیرفت آمد افتضاح است و ه سیپروژه سرو نیدر ا“: گفته کارگران به

از  شیوس باتوبکند در دوتا  یاو کارگران را مجبورم. رغبت کار کردن ندارد شیپروژه و کارفرما

و دو روزش هم  ریروزش پن 4غذا هم، صبحانه  تیوضع. کار برساندکارگر را سوار شده تا به  222

 کی دیکه با دهندیشام هم کباب خشک م. ایو لوب یدرجه و عدس 52مرغ پخته آن هم در گرما  تخم

روز هفته 2از داده شده به کارگران یدنینوش. برود نییپا تیتا از گلو یکلمن آب باهاش بخور

 یزندگ تیوضع نیا. شوند یخورند همه خواب آلوده م یم یش دوغ است که کارگران وقتروز9

 ”.هاست یلییارودگاه اسرا ستیکمپ ن. ماست

 نسبت به عدم جذب مقابل مجلس 38سربازمعلمان بعد از سال  یجمع اعتراضت*



 

 به عدم جذب مقابل مجلسبرای اعتراض  12سربازمعلمان بعد از سال  مرداد،جمعی از09روز شنبه 

 .تجمع کردند

 ریخود مانند سا سیسوابق حق التدر تجمع کنندگان خواستار درنظرگرفتننتشره،مپایه گزارش رب

 .هستند سیورت حق التدرجذب در آموزش و پرورش به ص نیو همچن 12سربازمعلمان  قبل از سال 

 مقابل مجلس وضعیت  لنسبت به عدم تبدی ثارگریا یو شرکت یقرارداداعتراضی کارگران تجمع *

برای بنمایش گذاشتن  ثارگریا یو شرکت یقراردادکارگران  رداد،جمعی ازم02نبه روز یکش

 .زدند مقابل مجلس دست به تجمعوضعیت  لنسبت به عدم تبدیاعتراضشان 

 .خود شدند یقراردادها تیوضع لیتجمع کنندگان خواهان تبدبراساس گزارش منتشره،

 لیقانون برنامه ششم انجام شود تا تبد 72بند ذ ماده  ی درباره یا هیاستفسار دیبود که با نیآنها ا دیتاک

 .ردیآنها صورت گ تیوضع

 نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی نیرامزندان قرچک و 5بند  یزندان زنانتحریم غذای *

 رهیج افتیاز در یبه صورت دسته جمع نیرامزندان قرچک و5بند  یزندان زنانمرداد،09روز شنبه 

تهران خواهان  یها کل سازمان زندان ریسرگشاده به مد یا دند و در نامهزندان امتناع کر ییغذا

 .زندان قرچک شدند تیشدن وضع تر یانسان

 کمپین بنقل از تهران یزندان ها یسازمان هاکل  ریمد بیالغ اتیحبخشی از این نامه خطاب  به 

 :ر بقرار زیر استکارگ روز شدگان بازداشتآزادی 

و عکاسان  نیاز مسئول یئتیبا ه یو سطح عیسر یجهت بازرس شیپ ماه کی که حدودا دیخاطر دار به

اما بهتر  دیبه طول انجام قهیز ده دقشما از زندان کمتر ا دیبازد د؛یآمد نیزنان قرچک ورامبه زندان 



بالغ بر دو هفته  انیانزند ،یا قهیچند دق دیهمان بازد یمهم را بدانند که برا نیاست هم شما و هم مردم ا

گرفته  دهیناد نیتریو دنیو مشکالت با چ ردیصورت گ ییآرا ند تا بلکه صحنهدر رنج و عذاب بود

 .شوند

 نیهاست تنها راه تأم که سال ییرختشو انیزندان یزهایچون کندن طناب رخت آو ییآرا صحنه

در آوردن گلدان  ان،ین توسط زندانتمام زندا شستن. است انیزندان گریشان، شستن لباس د مخارج

 چکزندان زنان قر کیاندرزگاه  ۵بند  انیما زندان یول... و یا قهیچند دق دیهمان بازد یبرا دوریکر

و  میهمراهتان بازگو کن ئتیشما و ه یمشکالت زندان را برا میشتدا یسع دیدر همان بازد نیورام

 .بود هودهیمان ب تالش کنیل

 انیاکثر ما زندان نکهیبا توجه به ا: میصحبت کنمردم با شما  قیاز طر یچند کالم میدار یسع بار نیا

نده شاک جا نیدر جامعه به ا یبحران یشتیمع تیبا وضع یهمبستگ ایو  یشتیمع تیبه خاطر وضع

اد غذا، مو نیچون تأم ییازهاین. میخود در زندان را ندار یشتیمع یازهایتوان رفع ن گرید م،یا شده

 هیحق و حقوق اول یدارا زین انیاست که ما زندان نیز امگر ج. یپوشاک و مواد بهداشت ،یندیآشام

 ییفشارها نیهم لیبه دلاز ما  یا است؟ عده نیجان و روان ما با مسئول نیو رفتار مناسب و تأم میهست

 فتن پولقرض گر ،آرامش روان یخوردن مشت مشت قرص برا ،یدست به خودزن شود ینم دهیکه د

 تیوضع انیاست که اگر ما زندان نیدردناک ا. میا داده گرانید یتن به انجام کارها... به اجبار و

هم در کار  یا و نامه مینبود جا نیهم اکنون ا م،یاز زندان را تجربه کرده بود رونیدر ب یخوب یشتیمع

 م؟یتا زنده بمان میکن نیرا تأم نما خارجماست که چگونه  نیا میکن یکه هر روز تکرار م ینبود اما سؤال

 .ستین یحداقل یاستانداردها یدارا یو چه کم یفیزندان چه از نظر ک نیا یغذا -کمی

. شود یم افتیگزاف تنها در فروشگاه  یاه متیبا ق یطوالن یدر فواصل زمان جاتیو سبز وهیم -دوم

 .(تزندان اسباالتر از خارج از  ها متیو ق تر نییپا ها تیفیک)

 .میاز فروشگاه هست یدنیآب آشام دیو مجبور به خر شود یم افتیبه مقدار کم  یدنیآب آشام -سوم

 دیخرو به اجبار تن به زندان ممنوع است  نیآوردن پوشاک توسط خانواده تنها و تنها در ا -چهارم

 .مییباال یلیخ متیو ق نییپا یلیخ تیفیپوشاک با ک

فقط به ها  زگو کردن آننموده که از با ییها ما را متحمل رنج م،یکرد انیکه ب هیاول یازهاین نیا نیتأم

 یو کماکان از داخل زندان، صدا کند یاز ما دوا نم یدرد رایز میمعذور نیبه مسئول ینگار روش نامه

 .دینخواهد رس یما به گوش کس

 یما اعضا شود، یما داده نمه ب یر کافاست به مقدا یمدت تیفیک یب یهمان غذا که نیبا توجه به ا لذا

کرد،  میاز گرفتن غذا امتناع خواه ۶۲/۵/۲۹ خیدر تار م،ینفر هست ۲۰۰دود که ح ک،یاندرزگاه  ۵بند 

 یدر روزها ردیالزم صورت نگ یریگیگر پکه ا برسد نیمسئول ریما به گوش شما و سا یصدا دیشا

 .کرد میاهخو میتحر زیرا ن ۵بند  یها از فروشگاه دیخر یآت

  .است دهیشما ارسال گرد یان براندز قیبه ذکر است که امضاء و اثر انگشت ما از طر الزم

  کی اندرزگاه

  ۵بند یاعضا

 (یندامتگاه شهر ر) نیزنان قرچک ورام زندان



نون در بند پنج زندان قرچک از بازداشت شدگان روز کارگر هم اک زیعاطفه رنگر :شتنو یپ

 ودشیم ینگهدار

  سندهیبه حکم زندان سه نو ی نسبتاعتراض طومار*

 نخست امضاها یسر

طومار  یاول امضا یسر" سندهیاعتراض به حکم زندان سه نو( "نیکمپ)کارزار  ارکنندگانبرگز

آن منتشر شده است  یزمجا ی که در صفحه نیکمپ ی هیبنا به اطالع. را منتشر کردند یاعتراض

 .امضا همچنان ادامه دارد یآور جمع

هجده  -مجموعا–به حکم  در اعتراضسرشناس  و هنرمند سندهینو ۵۵ شیروز پ ستیبه ب کینزد

در . منتشر کردند  هیانیباژن ب وانیو ک نی، بکتاش آبت(یمهاباد)رضا خندان : سندهیسال زندان سه نو

آنها  تن ۰۵۰به  کیاند که نزد را امضا کرده هیانیتن ب ۰۵۰نون کارزار نوشته شده که تاک ی هیاطالع

امضاکنندگان  انیدر م. منتشر شود شان   یجداگانه اسام یستیست در لهستند و قرار ا یرانیا ریغ

 یکارزار امضا ی هیبنا بر اطالع. وجود دارد زیسرشناس ن سندگانیاز نو یشمار یها نام یرانیا

 ی مربوط به طومار نحوه ی در صفحه) دیامضا کن دیتوان یآدرس م نیدر ا. ادامه دارد( شنیپت)طومار 

 (:تج شده اسثبت امضا در حیصح

https://www.change.org/p/in-protest-against-the-prison-s-verdicts-for-three-

writers 

 :امضاکنندگان

https://telegra.ph/%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-08-17 

به  دیحال که مبارزه با فسادراشروع کرده ا یسیرئ یآقا:هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند*

 !!.دیبکن یدگیشهرستان شوش هم رس یدادگستر تیوضع

 220را به  شعبه  ینامه ا ،امروزیگیاسدب یاز آنست که کارفرما ،آقا یها از هفت تپه حاک دهیشن

چون کارگران تعهد داده اند به آن ها " دادگاه شهرستان شوش داده است که ضمن آن نوشته شده

 ".شود یداده م تیرضا

به دادگاه دادند  یدروغ برآشفته شده و متقابال نامه ا نیا دنیو  زحمتکش پس از شن دهیستمد کارگران

و  میخالف قانون انجام نداد یچون ما کار  مینبود تیرضال و به دنبا میعنوان تعهد نداد چیما به ه"که 

 .شده است یددارنامه  آن ها خو رشیاما از پذ... بوده و  یو قانون زیخواست ما مسالمت آم

 محترم هفت تپه ز،کارگرانیعز همکاران

به کارفرما نسبت به دو کارگر  تیرضا نیاز ا شیپرونده ،پ نیاز مجموع ده کارگر متهم در ا-2

و مسئول .دو اساسا در تجمع نبودند نیکه در جلسه دادگاه مشخص شد ا یادگاه داده شده بود درحالد

( یگیاسدب)اکارفرم  یکه خالف واقع بودن ادعا.امر را کتبا به دادگاه اعالم کرده بود نیبخش آن ها ا

 .دینما یرا مشخص م

 .هم نداشتند تیرضا یندادند و تقاضا یعنوان تعهد چیبه ه گریهشت کارگر د-0

https://www.change.org/p/in-protest-against-the-prison-s-verdicts-for-three-writers
https://www.change.org/p/in-protest-against-the-prison-s-verdicts-for-three-writers
https://telegra.ph/%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-08-17


امروز، درشعبه دادگاه  نیحرکت کارفرما ،هم نیخود کارگران بالفاصله بعد از ا یوقت نیبنابرا-3

کارفرما  یبه صرف ادعا دیمحترم دادگاه نبا یقاض مینداد یحاضر شده و کتبا اعالم نمودند ما تعهد

 .ان حکم بدهدبه ضرر کارگر"اصل تعهد در شرکت موجود است"که 

 .به دادگاه داده شود دیعهد بااصل ت چون

دادگاه .تعهد داده است یشود که کارگر رفتهیپذ دیکارفرما نبا نیمدرک به صرف اعالم دروغ بدون

 ...چپ بزند یعل یخود را به کوچه  دینبا

 یکه ما تعهد نیبر ا یشده اما نامه کارگران مبن رفتهیتوسط دادگاه پذ یگیاسدب نیچرا نامه دروغ-4

 شود؟؟ ینم رفتهیوجود ندارد،  در همان روز، پذ یهدو تع مینداد

 نیدادگاه، با هم گریدر شعبه د دیدر پرونده کارگران انبار شکر سف یکارفرما و دادگاه با همدست -

محکوم  یقی،آن ها را به شالق و حبس تعل یآن به عنوان  اقرار کارگران به جرم ارتکاب یروش و تلق

 .نموده بودند

پرونده کارگران به خانم ها شهناز  نینداشتند اما در ا لین پرونده ،کارگران وکاست در آ یگفتن

که در جلسه حاضر شدند و دفاع کامل و جامع از کارگران .وکالت داده اند یالبیو فرزانه ز یشیدرو

 .داشتند

 نیبه سازمان تام مهیحق ب زیمعوقه، وار یایلبه حقوق  و مزاخواست کارگران ،مطا-5

  .ها بود نیمانند ا یو حل مشکل قراردادها و مطالبات یطرح طبقه بند یجرا،ایاجتماع

شهرستان شوش هم  یدادگستر تیبه وضع دیحال که مبارزه با فساد را شروع کرد یسئیر یآقا-9

 ....دیکن یدگیرس

 ۶۲مرداد  ۲۰

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ییعلوم در اعتراض به احکام قضا ریبه وزدانشگاه تهران خطاب  انیدانشجو ی سرگشاده ینامه *

 انیدانشجو

 یو فناور قاتیعلوم، تحق ریوز یمنصور غالم یآقا جناب

به  ن،یفعال گریسراسر کشور و د یصنف انیفعال جر انیکه دانشجو شود  ینوشته م ینامه در حال نیا

   احکام ظالمانه نیا تحمل یشده و برا  محکوم مدت یطوالن یها  شان، به حبس حق سبب اعتراضات به

  .شوند  یزندان م ی  روانه یگریپس از د یکی

که  دیدار را بر عهده ینهاد یحقوق تیکه عمالً مسئول دینامه هست نیرو مخاطب ا ازآن یجنابعال

و  یتیامن یروهاین یاز تعد یریو جلوگ گانیرا لیدفاع از استقالل دانشگاه، حق تحص دیبا اش  فهیوظ

تا  ۰۹۶۹به سمت  وزارت در مهر  یاز زمان انتصاب جنابعال وجود نیباشد؛ باا به آن ینظام شبه

حق خود، نسبت به روند کاال شدن  سبب اعتراضات به  به یصنف ان  یفعال جر ان  یدانشجو ی امروز، بدنه

معترض  ی  با توده ییسبب همصدا  به زیآن و ن رامونیو خدمات پ لیتحص گانیحق را یساز یو بازار

مشمول  شان،  یجتماعا ات  یروند در ح نیبه هم( از کارگر و معلم تا پرستار و بازنشسته) جامعه

  .اند شده ییقضا یبرخوردها نیتر نیسنگ



در داخل دانشگاه، جهت  ینظام و شبه یتیامن یآشکار  انواع و اقسام نهادها ی  خاطر مداخله به امروز

 دیبدل شده؛ شا یتلخ یبه شوخ« ل نهاد دانشگاهاستقال»تحت عنوان  یصدا، عمالً مفهوم نیسرکوب ا

انتقاد از »نکته باشد که  نیا« استقالل دانشگاه» ینابود یآشکار و سرکوب برا ی  نمونه نیتر از ا مهم

درج شده است که  انیعنوان مصداق اتهام در احکام دانشجو به« علوم ریعنوان وز به یانتصاب جنابعال

 .تر است  ر دانشگاه هم دردناکاز باتوم خوردن د دیترد  یب

 :متن کامل نامه همراه با اسامی امضا کنندگان

https://gourl.page.link/ba3u 

 به حبس و شالق محکوم شد یفالح یمحمد تق*

ضربه شالق  ۰۰و  یریماه حبس تعز ۲معلمان تهران به  یکانون صنف رکلیدب ،یفالح یتق محمد

  .محکوم شد

ماه امسال  بهشتیارد ۰۲ یفالح یآقا. شده است قیحکم به مدت سه سال تعل نیا یاست اجرا یگفتن

بازداشت شده  یتیامن یروهایتوسط ن انیفرهنگ یتجمع اعتراض انیهمزمان با روز معلم و در جر

 .بود

: نوشت ترییخود در تو یشخصدر صفحه  یادداشتیتاج، وكیل آقاي فالحي با انتشار  نیحس امروز

 ینسبت به اتهام اخالل در نظم به و ز،یمعلمان ن یکانون صنف رکلیدب ،یفالح یامروز حکم محمدتق“

 .”شد قیه سال تعلتمام مجازات به مدت س یضربه شالق که اجرا ۰۰ماه حبس و  ۲. ابالغ شد

همزمان با روز معلم،  ،یارماه سال ج بهشتیارد ۰۲در روز پنجشنبه  شتریپ یبه ذکر است و الزم

 یتیامن یروهایتوسط ن یاسالم یدر مقابل مجلس شورا انیفرهنگ یحضور در تجمع اعتراض یدر پ

 .بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد

 .زندان آزاد شد نیقرار از ا عیماه با تود بهشتیارد ۰۲ خیروز بعد، در تار ۹ یفالح یتق محمد

 ایرانفرهنگیان  تشکل های صنفی شورای هماهنگی امبرگرفته از کانال تلگر

 اداره کار شهرستان گچساران سیاز رئ ینسبت به بنر قدردان ریش سد چم کارگراناعتراض *

از  ینسبت به نصب بنر و قدردان ان رااعتراضش کیشرکت ژئوتکن ریش سد چم یاخراج کارگران

 .رسانه ای کردند شهرستان گچساران اداره کار سیرئ

 ریو تشکر کارگران شرکت ساب ریهفته گذشته بنر تقدمرداد یک منبع خبری محلی،02گزارش  به

از  یا اداره نصب شد که واکنش عده نیاداره کار شهرستان گچساران در ا سیاز رئ ریسدچمش

 .داشت یکارگران را در پ

داره کار ا سیاز رئ ینسبت به نصب بنر و قدردان کیشرکت زئوتکن ریسدچمش یاخراج کارگران

 .خاص ربط دادند یا واکنش نشان داده و آن را به عده

از  یاطالع چیه ها کیما ژئوتکن: اند کرده و گفته یاطالع یکارگران نسبت به نصب بنر اظهار ب نیا

 .میتهس یشدن حقوق خود ناراض عیو همچنان نسبت به ضا میدان ینم ینصب بنر و قدردان
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از  یراحت نیکه گذاشتند به هم میمربوطه ناراحت نیا از اداره کار و مسئولاتفاقاً م: اند کارگران گفته نیا

 .حق کارگران خورده بشه ریتهران تا چمش

 نیسال از ا کیاند و  کرده هیتسو شیسال پ کینفر از کارگران  225کارگران، حدود  نینقل از ا به

 .گذرد یم و در واقع دو سال است که از عدم پرداخت معوقاتشان گذرد یموضوع م

 ریاخ یها به خشونتنسبت  پرستاران اعتراضی  سکوت  *

 .ساعت سکوت کردند مین ر،یاخ یها در اعتراض به خشونت رستارانپمرداد،02روز یکشنبه 

 اند، تهوسیپ« پرستاران هینه به خشونت عل» نیکه به کمپ یپرستاران ،بنا به گزارش رسانه ای شده

 .کوت کردندساعت س مین یکنش جمع کیامروز در 

 .صبح آغاز شد 1از ساعت  ساعته میسکوت  ن نیا

نقاط مختلف  یها مارستانیسه هفته گذشته چهار بار پرستاران در ب یدر ط»: ندیگو یپرستاران م 

به  ها فتیهمه ش یدر ط یو رفتار یکالم یها ه خشونتکشور مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و البت

حساس کردن  یبرا یا حرکت رسانه یسکوت  ما به نوع. مختلف در حال وقوع است یها شکل

تمام خدمات الزم  نیحرکت نماد نیا یدر ط. هاست خشونت نیا هیعل یو اقدام جد یجمع یها انهرس

 «.اهد شدقطع خو یواهد شد و فقط ارتباط کالمارائه خ مارانیتوسط پرستاران در سکوت کامل به ب

 شان شدندبالتکلیفی شغلی ومعیشتی ه دادنخواهان خاتم اراک هپکو کارخانه از کارگران یجمع*

خواستار  اراک برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشانهپکوکارخانه از کارگران  یجمع

 .ن سه قوه شدنددر جلسه سراهپکو  شرکت و حل و فصل مشکالت یبررس

سازمان  سیرئ) ینیحس یاکنون که با بازداشت پور:این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند

آن  داریواگذار و سپس خر یهپکو کمتر از ارزش واقع شانیا استیکه در زمان ر( یساز یخصوص

مهم کشور  عیاز صنا یکیهپکو به عنوان  یبرا یاساس یکه سران قوا فکر میدار دیشد، ام دیخلع 

 .بکنند

کارگران امان ما را  یزددر کنار معوقات م دیاظهارات کارگران؛ کاهش و توقف خطوط تول طبق

 .داشته باشند یکارخانه نگاه مل نین به مشکالت اکه مسئوال میدار دیاست و ام دهیبر

akhbarkargari2468@gmail.com 
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