
 9911شهریورماه  6اخباروگزارشات کارگری 

 یروستابه اهالی   مستضعفان ادیبن یورش نیروهای انتظامی با حکم قوه قضائیه درپی شکایت -

 با شلیک ساچمه و گاز اشک آورابوالفضل اهواز

ابوالفضل اهوازرا  خانوارروستای 033قصد تخریب سرپناه « بنیاد مستضعفان»:درهمین رابطه+

 ردبرسرشان دا

 یشغل یفینسبت به بالتکل نیقزو یا ونقل جاده و حمل یراهدار یکارگرن اخراجتجمع اعتراضی  -

 ی همزمان با سفر نوبختشتیومع

مطالبات پرداخت  یشهرستان البرز برا یحساب سپرده دادگستربه تومان  اردیلیم 51واریز -

 همراهانش راه عبور نوبخت و پس از بستن رانیا یکارخانه کنتورساز کارگران

 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیمهفتو ستیگزارش ب -

 تجمع تعدادی از کارگران هفت تپه مقابل دفتر بهارستان نشین از شوش -

نسبت به عدم پرداخت ماه ها  آباد منطقه دو خرم یسبز شهردار یکارگران فضا تجمع اعتراضی -

 خالی مقابل ساختمان شهرداری مرکزیحقوق و وعده های تو

تجمع اعتراضی کارگران رسمی راه آهن آذربایجان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان درپی  -

 خصوصی سازی

 تجمع اعتراضی کارگران سد شفارود نسبت به ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی -

 :زاده میجعفر عظ یروز اعتصاب غذا نیدوازدهمدرباره  -

 زاده میجعفر عظ تیوضع نیآخر از یگزارش+

 دیزاده را آزاد کن میجعفر عظ:رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم+

 درحادثه انفجار آق دربندسنگ  معدن زغال کارگر 2جان باختن  -

 یروستابه اهالی   مستضعفان ادیبن با حکم قوه قضائیه درپی شکایت نیروهای انتظامییورش *

 گاز اشک آور ساچمه و شلیکبا ابوالفضل اهواز

فرماندار ،اهواز یشهردار اتی، عوامل اجرائیانتظام یروهاین شهریور، 1عصر روز چهارشنبه 

سرپناه  بیقصد تخرب  مستضعفان ادیبن با حکم قوه قضائیه درپی شکایت ...و اهواز، معاون دادستان

کنین محل برای دفاع از وارد محل شدند که با مقاومت ساابوالفضل اهواز یخانوارروستا 033

ابوالفضل  یروستانیروهای انتطامی بطرف اهالی معترض وخشمگین .منازلشان روبروشدند

 .دیدگی تعدادی از آنها گردید بیو آس شدن یزخمساچمه وگازاشک آور شلیک کردند که موجب اهواز



 

فضل اهوازرا ابوال خانوارروستای 933قصد تخریب سرپناه « بنیاد مستضعفان»:درهمین رابطه+

 برسرشان دارد

تامین  بازداشت تعدادی از اهالی روستا بدلیل عدم تخلیه منازل وادامه حبسشان بدلیل نداشتن توانایی

 هاییشان تعهد برای تخلیه خانه وثیقه و یا ندادن

های برق را نصب نکنند تا اهالی را دراین هوای  از اداره برق خواست که پایه« بنیاد مستضعفان»

 وشرجی زمین گیر وفراری دهدگرم 

در حد فاصل بین شهرک زردشت و پدافند  واقع  در یک سال اخیر ساکنان روستای ابوالفضل 

هایشان را دارد، روبروشده و اکنون  کیانشهر اهواز با احکام بنیاد مستضعفان که ادعای مالکیت خانه

 .هایشان را دارند خانوار ترس از دست دادن خانه 033

سال سکونت که مدتی است بنیاد مستضعفان با ادعای تملک و  03ا ساکنانی با قدمت باالی روستایی ب

 .های خود و ترک روستا کرده است حق مالکیت اراضی این روستا، اهالی آن را مجبور به تخلیه خانه

 بنا به گفته امام جماعت این روستا، اگر چنین ادعایی صحیح است چرا در این چند سال مطرح نشد؟

سال در این روستا خانه ساختند و زندگی تشکیل دادند، یاد  03خانوار بیش از  033چرا بعد از اینکه 

آن هم در روزها و ایامی که بیماری کرونا از یک طرف و شرجی و گرمای ! اند؟ این موضوع افتاده

 .ستطاقت فرسا و وضعیت نابه سامان اقتصادی از سویی دیگر عرصه را بر مردم تنگ کرده ا



اینجا : گوید آلود می کند و با چشمانی ترس اش را زیر عبا محکم می مادری نسبتاً میانسال که شیله

کاش با . کنند، من پنج فرزند کم توان دارم که یکی از آنها فوت کرده است های ما را خراب می خانه

 .ن سرپناه خود نباشیمکردند تا این چنین در عذاب و دلهره از دست داد رأفت بیشتری به ما نگاه می

همه کودکان، : گوید کند، می برقی ناله می هایش از عرق خیس شده و از گرما و بی مردی که لباس

رسانی به روستا خیلی ضعیف شده است  برق. زنان و مردان روستا جرأت خروج از خانه را ندارند

 .نندهای برق را نصب نک چون بنیاد مستضعفان از اداره برق خواست که پایه

دهد و در این گرما و شرجی  وقتی برق ضعیف باشد دیگر کولر هم جواب نمی: دهد وی ادامه می

 !مجبور به تحمل این درد هستیم چون کسی دوست ندارد به فکر مردم مظلوم روستای ابوالفضل باشد

ه، نگهبان مردان اینجا، کشاورز، رانند: گوید پسر جوان دیگری که از دستگیری پدرش گالیه دارد، می

های خود دستگیر  آنها قاتل و جانی نیستند که به جرم ترک نکردن خانه. و یا کارگر ساختمانی هستند

 .گناه روستای ابوالفضل چاره اندیشی کنند اند و امیدوارم مسئوالن برای مردم بی شده

آنها باید های خود دستگیر شدند و برای آزادی  مردان روستا به خاطر خانه: شود وی یادآور می

های اینجا نه شغل رسمی داریم و نه ملک  ما غیر خانه. های میلیونی به وثیقه بگذاریم نامه ضمانت

 دارند؟ دیگری، پس این چه شرط انصافی است که در حق ما روا می

ها از گرما یا روی پشت بام و یا در خیابان باید با تحمل  شب: کند یکی از جوانان روستا نیز عنوان می

ایی طاقت فرسا که حتی ادارات را به تعطیلی کشانده است، بخوابیم و این شرط انصاف نیست که گرم

هایی که تنها  ها دستگیر و شرط آزادی آنها اخذ تعهد برای تخلیه خانه مردان روستا به خاطر خانه

 .سرپناهشان است، باشد

 یشغل یفینسبت به بالتکل نیقزو یا ونقل جاده و حمل یراهدار یکارگرن اخراجتجمع اعتراضی *

 ی همزمان با سفر نوبختشتیومع

ونقل  و حمل یراهدار یکارگرن اخراجشهریور همزمان با سفر نوبخت به قزوین،  0روز دوشنبه 

ی دست به تجمع در شتیومع یشغل یفینسبت به بالتکل درادامه اعتراضات دامنه دارشان نیقزو یا جاده

 .به مهمانسرازدند نیدهکده باراج مسیربازگشت نوبخت از

 99سال  انیتا پا شهریور،بنا به وعده نوبخت قرارشده که 6بنابه گزارشات رسانه ای شده بتاریخ 

به  زیو معوقات آنها ن یو بده دیتمد نیقزو یا ونقل جاده و حمل یراهدار یکارگرن اخراجقرارداد 

 .دشو زیاستان وار یحساب اداره کل راهدار

از  ها یشدن عوارض یکیماه است که به بهانه الکترون 1رسد  ینفرم13شان به کارگران که تعداد نیا

ودرخالل  هستند یشتیو مع یشده اند ودرحال دست وپنجه نرم کردن با مشکالت اقتصاد کاریکار ب

این مدت بارها تجمعات اعتراضی در قزوین وتهران مقابل اداره کل راهداری،وزارت راه 

 .ن برپاکرده بودندوشهرسازی واستانداری قزوی

مطالبات پرداخت  یشهرستان البرز برا یحساب سپرده دادگستربه تومان  اردیلیم 91واریز*

 راه عبور نوبخت وهمراهانش  پس از بستن رانیا یکارخانه کنتورساز کارگران

تومان از مطالبات معوقه کارگران  اردیلیم 51شهریور،6بنا به گزارشات رسانه ای شده بتاریخ 

 .شد زیشهرستان البرز وار یو جهت پرداخت به حساب سپرده دادگستر نیتام یکنتورساز شرکت



ماه  51 افتیدر یبراهمچنین تا تعیین تکلیف با شرکت کنتورسازی ایران قرارشده کارگرانش برای 

 .ی شوندمعرف یاجتماع نیبه سازمان تام یکاریب مهیب

ه کنتورسازی ایران راه عبور نوبخت کارگران حق طلب و خشمگین کارخان :درهمین رابطه

 وهمراهانش را بستند

شهریور،کارگران کارخانه کنتورسازی ایران در ادامه اعتراضات دامنه دارشان  0ظهر روز دوشنبه 

نسبت به بلتکلیفی شعلی ومعیشتی و وعده توخالی مسئوالن برای انعکاس صدای حق طلبیشان با تجمع 

 .ن تاالر شهر قزوین راه عبور نوبخت وهمراهانش را بستنددر جاده باراجین، مقابل ساختما

 

یکی از کارگران کنتورسازی ایران با بیان اینکه خواسته اصلی کارگران کنتورسازی مشخص شدن 

واگذاری این کارخانه از چند سال پیش به : وضعیت مالکیت کارخانه است،به خبرنگار رسانه ای گفت

 .کارگران آن بیکار شوند اکنون تعطیل شده و بخش خصوصی موجب شده این واحد تولیدی هم

تخصیص بودجه برای   این کارگر با بیان اینکه خواسته اصلی ما از نوبخت برطرف کردن موضوع

از قرار معلوم این اتفاق به : واگذاری کارخانه کنتورسازی به هیات حمایت از صنایع است، افزود

 .دلیل تخصیص نیافتن بودجه متوقف شده است

ین کارخانه از بخش خصوصی به هیات حمایت از صنایع واگذار شود بخش او با بیان اینکه اگر ا

جدا از این موارد :هم کارخانه و هم کارگران برطرف می شود در ادامه افزود  زیادی از مشکالت

به تاخیر  91که از سال   ماه معوقات مزدی کارگران 26  شود به مشکل دیگر کارگران مربوط می

 . یادی را برای کارگران ایجاد کرده استافتاده ومشکالت معیشتی ز



بودجه خاص برای پرداخت مطالبات معوقه   درخواست دیگر ما از آقای نوبخت تخصیص: اوافزود

 533چرا که جدا از حقوق هر یک از کارگران بایت سنوات پایان خدمت خود حدودا .کارگران است

 .میلیون تومان طلبکارند523تا 

ی منتشره، نوبخت وهمراهانش در یک جو پلیسی مجبور شدند از برپایه گزارشات وفیلم ها

نوبخت طبق روالی که این روزها .خودروهایشان پیاده شوند و به سخنان کارگران گوش دهند

بزودی اعتباری که به خزانه واریز شده برای تأمین :دربرخوردبا کارگران داب شده است وعده داد

مشکالت : وی همچنین قول داد.اختصاص خواهد یافت بخشی از مطالبات کارگران کنتور سازی

قرار   که با حضور مسئوالن استانی  کارخانه وکارگران کنتور سازی را در جلسه بعد ازظهر امروز

 .است برگزارشود، مطرح کند

کارگران : واما وعده و وعیدهای استاندار قزوین در جمع کارگران معترض وخشمگین بقرارزیراست

میلیارد لایر آن امروز پرداخت  21میلیارد لایر مطالبه معوقه دارند که 11ی، شرکت کنتورساز

 .شود می

با توجه به مشکالتی که واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ایجاد کرده است، در حال : او افزود

 .بررسی امکان ابطال این واگذاری هستیم

اند و اقدامات بعدی نیز در  شدههم اینک کارگران این شرکت به بیمه بیکاری معرفی : وی گفت

 .ها در حال انجام است خصوص آن

 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیمهفتو ستیگزارش ب*

همچنان  ورماهیشهر 6در روز  انیکارفرما یها یبه خالف کار یروز اعتراض سراسر نیم27

 . در خانه مانده اند رود و کارگران معترض همچنان یم شیمحکم به پ

توانند از امروز با  یگردانندگان اعتصاب کارگران م یپنجم حقوق از سو ستیبا توجه به انتشار ل

 .به سرکار بروند نیکمپ طیشرا

 شیها، حقوق ها را افزا یمانکاریاز مناطق و پ یاریروزه کارگران در بس 22به اعتصاب  باتوجه

و  میون۷تومان و ۷چند جا  زین هیداده اند و در عسلو شیافزا ونیلیم میو ن 6را تا  تریداده اند از جمله ف

سرکار  نیکنند با حقوق کمپ یدستمزد را داده اند و کارگران تالش م شیتومان افزا ونیلیتومان م۸

 .بروند

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالبخشی از گزارش 

 ابل دفتر بهارستان نشین از شوشتجمع تعدادی از کارگران هفت تپه مق*

شهریور،تعدادی از کارگران هفت تپه دست به تجمع مقابل دفتر بهارستان نشین از  6روز پنج شنبه 

 .شوش زدند



 

نسبت به عدم پرداخت ماه ها  آباد منطقه دو خرم یسبز شهردار یکارگران فضا تجمع اعتراضی*

 ی مرکزیحقوق و وعده های توخالی مقابل ساختمان شهردار

برای انعکاس صدای  آباد منطقه دو خرم یسبز شهردار یکارگران فضا شهریور، 1روز چهارشنبه 

و وعده های توخالی دست به تجمع مقابل ساختمان  اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق

 . شهرداری مرکزی این کالنشهر زدند

به خبرنگار  آباد منطقه دو خرم یهردارسبز ش یاز کارگران فضا یکیشهریور، 6روز پنج شنبه 

که چند ماه پرداخت نشده است در مقابل  یروز گذشته کارگران به خاطر حقوق: رسانه ای گفت

 .رفع مشکل کارگران انجام دهند یبرا یمسئوالن اقدام دیتجمع کردند تا شا یمرکز یشهردار

 96 یها که مربوط به سال یم طلب دارق حقوماه  1 یقبل مانکاریکه از پ میما چهل نفر هست: افزود یو

 .هم پرداخت نشده است دیجد مانکاریپتوسط کارگر  523حدود ماه حقوق سال جاری   1واست  92و 

 دهند یمدام وعده امروز و فردا م میکن یهر موقع حقوقمان را طلب م: این کارگر معترض ادامه داد

خانواده با مشکل  یاساس یازهاین نیتام یبرا تسیحقوق ن افتیاز در یخبر چیپنج ماه است که ه یول

 .میا رو به رو شده

 یول میکن یکرونا از صبح تا غروب کار م یماریب طیحقوق کم و در شرا نیما با ا: کرد انیب یو

 .و مشکالت همچنان پابرجاست دهد یبه حرف ما گوش نم یمتاسفانه کس

نباشد  یمان خال سفره نکهیا یه همکارانم برامن و هم: آباد گفت منطقه دو خرم یکارگر شهردار نیا

حقوقمان را پرداخت کردند اما با  دیکه شا دیام نیبه ا میکن یقرض م ییدارها مواد غذا مدام از مغازه

رد  میهست آنکه بدهکار  ییها از در مغازه یو وقت ستیاز حقوق ن یماه هنوز خبر نیگذشت چند

 .میکش یخجالت م یکل میشو یم



 یکه حت یدارند به طور یادیز یها یگرفتار یبد اقتصاد طیشرا نیکارگران در ا: کرد حیتصر یو

مشغول  طیشرا نیندارد که با آن رفت و آمد کنند؛ واقعا ما با بدتر نیدارند پول بنز نیکه ماش یبرخ

 .میکار هست

فعال  نیا یول دهد یپول ما را م وریشهر 51تا  یقبل مانکاریاند که پ وعده داده رایاخ: او درخاتمه گفت

 .ستیمعلوم ن یزیوعده است و هنوز چ کی

ماه است که مشغول به کار  نیمن چند: گفتنیز منطقه دو خرم آباد  یاز کارگران شهردار گرید یکی

هر  کنند یسال است که کار م نیام اما همکارانم که چند نکرده افتیدر یحقوق چیهنوز ه یام ول شده

 .د که هنوز به آنها پرداخت نشده استدارن یادیز یها کدام طلب

عمل خسته  یب یها وعده نیاز ا گریو کارگران د دهند یپرداخت حقوق مدام قول م یبرا: افزود یو

 .کنند نیخرج و مخارج خانواده را تام دیاند چون زن و بچه دارند و با شده

هزار  033تا  033اقل رفت و آمد به محل کار ماهانه حد یمن برا: این کارگر معترض اضافه کرد

 هیام مدام از خواهر و بردار پول کرا نگرفته یهنوز حقوق نکهیکه با توجه به ا دهم یم هیتومان کرا

 نیاما با توجه به ا کنم یم افتیدر یو حقوق کنند یم مهیکار شدم که ب نیمشغول ا دیام نیبه ا رم،یگ یم

 .ام مانده یواقعا از سر ناچار طیشرا

سال است که مشکل معوق  نیچند: نیز گفت آباد خرم 0منطقه  یسبز شهردار ین فضااز کارگرا یکی

و  یمان را به سخت یو زندگ میا نگرفته یحقوق چیچهار ماه است که ه زیاکنون ن میماندن حقوق دار

 .میگذار یمشقت م

: زودبه پرداخت به موقع حقوق کارگران اف یمسئوالن حوزه شهردار یتوجه یاز ب هیضمن گال یو

وعده  د،یآ یاز دستمان برنم یو کار میا گرفتار شده طیشرا نیکه به وجود آمده ما هم در ا ییها یبا گران

 مانکارانیپ چون. شود یعمل ستیاما واقعا معلوم ن شود یروزها حقوق پرداخت م نیا یاند که ط داده

 .شود یپرداخت م ریتاخقرار داد با  نیدر زمان ما ب زیمان ن مهیب بندند یم کسالهیقرارداد 

تجمع اعتراضی کارگران رسمی راه آهن آذربایجان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان درپی *

 خصوصی سازی

برای بنمایش گذاشتن  جانیراه آهن آذربا یکارگران رسمشهریور،جمعی از  6روز پنج شنبه 

عدم پرداخت  مبنی بر یساز یخصوص ینسبت به عدم پرداخت مطالباتشان درپ اعتراضشان 

صندوق پس مطالبات  و یپاداش بازنشستگ،کل کشور یبه سازمان بازنشستگ یکسورات بازنشستگ

 .دست به تجمع مقابل ساختمان راه آهن زدند انداز کارکنان راه آهن



 

 ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتیتجمع اعتراضی کارگران سد شفارود نسبت به *

 هنسبت به ادامبرای انعکاس صدای اعتراضشان سد شفارود کارگران  شهریور، 6روز پنج شنبه 

 .دست به تجمع زدند یشتیومع یشغل یفیبالتکل



 

 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران سد شفارود ضوانشهر ادامه :درهمین رابطه

ماه از تعطیل شدن کارگاه سد شفارود ضوانشهر دراستان گیالن بدلیل شیوع بیماری  ۵با سپری شدن 

کارگر درآستانه اخراج از  ۰۵۲بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگرانش همچنان ادامه دارد و  ۹۱ کووید

 .کار قرار دارند

تیریک منبع خبری محلی،بعد از توقف چندماهه کار سد شفارود به دلیل بیماری  ۱۹به گزارش 

 .به کار کردکرونا، با اخذ مجوزهای الزم، با فراخوانی حداقل نیروی مورد نیاز کارگاه شروع 

بوده هنوز سرنوشت بسیاری از کارگران  ۱۸با توجه به اینکه مدت قرارداد کارگران تا پایان اسفند 

 .اند ماه هنوز مشغول به کار نشده  ۵در هاله ای از ابهام است و این کارگران با گذشت 

اما . خت شده استپردا ۹۱پایه حقوق اسفند ماه سال گذشته توسط بیمه بیکاری بدلیل بیماری کووید 

 .مسئوالن قصد دارند از خردادماه بیمه کارگران را قطع کنند  شنیده ها حاکی است که



نفر از کارگران به دلیل  ۰۵۲هایی از کارگاه به دالیل نامعلوم تعطیل و  در حال حاضر بخش

 .سومدیریت مدیران در شرف اخراج هستند

 :زاده میجعفر عظ یروز اعتصاب غذا نیدوازدهمدرباره *

 زاده میجعفر عظ تیوضع نیاز آخر یگزارش+

بر اجازه مالقات خانواده  با جعفر  یمبن یا ها نامه ناظر بر زندان اریداد وریگذشته پنجم شهر روز

  .دهدیزاده به آنها م میعظ

  .گردندیشهر موفق به مالقات با جعفر م ییپس از مراجعه به زندان رجا خانواده

 اریشده و کاهش وزنش بس فیضع اریو اعتصاب غذا بس یماریعفر پس از باعالم خانواده، ج طبق

،  ونیزیروزنامه ، تلو ،یبدون داشتن حق هواخور یمدت در سلول انفراد نیمشهود بوده است و در ا

 .است و مالقات بسر برده یکتاب و تماس تلفن

به آن دچار شده  ۱۵ال روزه س ۳۱ یاو که پس از اعتصاب غذا یویو ر یگوارش ،یقلب یهایماریب 

 .آور باشد به شدت مرگ تواندیدوره اعتصاب غذا م نیشده است و ا دیتشد اریبس طیشرا نیبود در ا

زندان  یبه انفراد اش یرقانونیو انتقال غ بیمرداد در اعتراض به فر ۰۳زاده که از روز  میعظ جعفر

خارج از زندان  مارستانیو در ب آزاد شده عاً یسر دیشهر دست به اعتصاب غذا زده است با ییرجا

 .گردد یمداوا بستر یبرا

انجام شد  ییو به صورت آدم ربا بکارانهیو بدون اطالع، فر انهیزاده که مخف میانتقال جعفر عظ نحوه

صورت گرفت و بالفاصله پرونده  ۱۸او پس از بخشنامه اسفند  یعمل بعد از ممانعت از آزاد نیو ا

 یروهایندارد که  نیاتفاق افتاد، نشان از ا گرید یریماه حبس تعز ۹۱مجدد و صدور حکم  یساز

پروژه  نیشدن ا یا زاده را دارند و پس از اعتصاب غذا و رسانه میقصد جان جعفر عظ یتیامن

گرفت جان جعفر  زاده صورت میکه در جامعه با جعفر عظ یا گسترده یو همبستگ یتیامن یروهاین

 .تاکنون حفظ گشته است

 مارستانیبه ب یو انتقال و  یقرار دارد و تنها آزاد یزاده در خطر جد میاکان جان جعفر عظاما کم 

 .را کاهش دهد یکارگر زندان نیا یخطر مرگ برا تواندیم

 ۱۱ وریشهر ۳ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 دیزاده را آزاد کن میجعفر عظ:رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم+

 یو دفاع از حقوق کارگران بناحق زندان یصنف یها تیفعال لیکه بدل یاسیس یاده زندانز میعظ جعفر

زندان  نیکه مسئول لیدل نیمرداد ماه به ا 26 خیاز تار. کرونا مبتال شده است روسیو در زندان به و

 یانفراد ولشهر کرج منتقل و در سل ییاو را به زندان رجا مارستانیدر ب یبه بهانه بستر نیاو

 یهیبد. در معرض خطر مرگ قرار دارد یانداخته اند، دست به اعتصاب غذا زده است که جان و

  .زندان است نیو مسئول هیبعهده قوه قضائ نیطبق قوان انیسالمت و حفظ جان زندان تیاست مسئول

  .میکن یمحکوم م دایرا شد یانسان ریرفتار غ نیا یکارگر نیکارگران وفعال ما

 یماریکه ب یطیشرا نیدر چن. شود یم یو زندان ریدستگ یبه اتهامات واه رانیر اد یاسیس یزندان 

است که به  یدر زندان شکنجه مضاعف انیزندان ینگهدار کند،یم دیکرونا همه مردم را تهد روسیو



 هستند یعدالت یاعتراض مردم و زحمتکشان به ظلم و ب یصدا یاسیس انیزندان.  گرددیم لیآنها تحم

و مبارز  فیانسانها شر یزندان جا. کنند یم لیحفظ منافع خود بر آنها تحم یبرا هیسرما که حاکمان

خود را  یاشراف یآنها زندگ. تبهکاران، اختالس گران و دزدان و چپاولگران است یزندان جا. ستین

مسئوالن و  وحاکمان .  جامعه را به تمسخر گرفته اند یها یدرصد 99 تیجمع یکنند و زندگ یم

خانواده و به  کیاز  یآنها همگ. داران، دزدان و اختالس گران هستند هیسرما انیت مردان حامدول

  . طبقه تعلق دارند کی

 .و شرط آزاد  گردند دیفورا و بدون ق دیبا یاسیس انیزندان همه

 99 وریشنبه ششم شهر1 -رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم

 درحادثه انفجار سنگ آق دربند معدن زغال کارگر 2جان باختن *

واقع در شهرستان سرخس  آق دربندسنگ  معدن زغالکارگر  2شهریور، 1عصر روز چهارشنبه 

 یچوبها زشیباعث ر براثر انفجار و یدریحامد بالوانه و محمد حاستان خراسان رضوی،بنام های 

 .ندجانشان را ازدست داد آوار ماندن ریو ز شان وینگهدارنده سقف معدن رو

درصد آن به بخش  23و  یشرکت به آستان قدس رضو نیدرصد از سهام ا03قابل یادآوری است که  

  .تعلق دارد یخصوص

akhbarkargari2468@gmail.com 
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