
 حقوق معوقه کارگران فورا بايد پرداخت شود و     
 کارگران بازداشت شده بی درنگ بايد آزاد شوند  
 
 

 تن از کارگران خدمات شهری ياسوج، در نخستين ساعات بامداد ٧٠به گزارش خبرگزاری کار ايران، 
 ماه ٧ارگران اين ک.  آذر ، در مقابل ساختمان شهرداری اين شهر دست به تجمع زدند٢٢ شنبه ۴روز 

است هيچ دستمزدی دريافت نکرده و مراجعات و اعتراضات مکرر آنها برای دريافت حقوق های 
خدمات شهری در ياسوج خصوصی شده و اين کارگران هم . معوقه خود نتيجه ای در بر نداشته است

 . در استخدام دو شرکت خدماتی هستند که از پيمانکاران شهرداری ياسوج است
 

جمع اعتراضی کارگران ضمن سر دادن شعارهای اعتراضی، خواستار رسيدگی فوری به در اين ت
با مشاهده بی اعتنائی مقامات شهرداری، اين کارگران قصد ورود به ساختمان . مشکالت خود شدند

کارگران خشمگين، که . شهرداری را داشتند، که با ممانعت نيروهای سرکوب انتظامی مواجه شدند
ند شاهد گرسنگی زنان و فرزندان خود باشند، دست به مقاومت زده و  با ماموران پليس ديگر نمی خواه

 . نتيجه مقاومت و درگيری کارگران، بازداشت شماری از کارگران معترض بود. درگير شدند
 

اما . نيروهای انتظامی خاتمه يافت" وساطت"ايلنا در گزارش خود می نويسد که اين تجمع اعتراضی با 
" سرکوب"رژيم نه " نيروهای انتظامی"رگزاری هيچ اشاره ای نمی کند که از چه زمانی وطيفه اين خب

اما واقعيت آن است که . ميان سرکوبگران و سرکوب شدگان است" وساطت"که " لگد مال شدگان"
در نهايت تجمع اعتراضی . نيروهای سرکوب، تجمع اعتراضی کارگران را مورد حمله قرار دادند

آارگران .  با وعده های مقامات شهرداری و تهديدات ماموران نيروهای انتظامی خاتمه يافتکارگران
به رغم آن که به تجمع اعتراضی خود پايان داده و به خانه های خود بازگشتند اما تاکيد نمودند تا زمانی 

 . به سر کارهای خود باز نمی گردند،آه تكليف حقوق و مزايای معوقه آنان روشن نشود
 

حمله نيروهای انتظامی به تجمع کارگران خدمات شهری ياسوج و بازداشت ) اقليت(سازمان فدائيان 
 .کارگران را قويا محکوم می کند و خواستار آزادی فوری دستگير شدگان است

همچنين از مبارزات و مطالبات کارگران خدمات شهری ياسوج حمايت می کند ) اقليت(سازمان فدائيان 
 .مزايای معوقه کارگران است داخت فوری حقوق ووخواستار پر
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