
 
  کارگرمعدن و۶٢٠اجتماع اعتراضی     

 "پاستور نو"تجمع کارگران و کارکنان بيمارستان 
 
 
 

 گيالن، از ساعات اوليه بامداد امروز در مقابل در ورودی معدن دست به  کارگر معدن سنگرود۶٢٠
 معدن سنگرود، در اجتماع اعتراضی امروز خود که باحضور  کارگران.  تجمع اعتراضی زدند

 اندازی مجدد معدن، پایان  اعضای خانواده ی کارگران نيز همراه بود، باردیگر خواستار راه یدهگستر
 . مزایای عقب افتاده خود شدند وبالتکليفی و پرداخت حقوق

 ماه پيش که این معدن تعطيل شد، همچنان سرگردان و بالتکليف ١٧کارگران معدن سنگرود از حدود 
درپاسخ به خواست . مزایائی به آنها پرداخت نشده استو يچگونه حقوق مانده اند و در طی این مدت ه

ها واعتراضات مکرر کارگران معدن سنگرود، مقامات دولتی، هر بار، وعده ی راه اندازی معدن، 
 به هيچيک از این وعده  تاکنونبازگشت به کار کارگران و پرداخت حقوق های معوقه را داده اند، اما

رسيدگی نشود، اجتماع   کارگران معدن هشدار داده اند چنانچه به خواست های آنان.هاعمل  نکرده اند
 .تهران خواهند کشاند اعتراضی خود را ظرف سه روز آینده به

 
" پاستورنو "امروز همچنين صدها تن از کارگران وکارکنان شيفت های عصر و شب بيمارستان 

سياست های تبعيض آميز وی، دست به اعتراض  در اعتراض به سياست های مدیریت به ویژه ،تهران
شایان ذکر است که مدیریت بيمارستان از اول سال جاری نه تنها ده تن از کارگران را . و تجمع زدند

کار نيز افزوده است وکارکنان را مجبور به پذیرش چند فشار  واخراج نموده است، بلکه بر شدت
در اجتماع امروز خود، " پاستورنو "و کارکنان بيمارستان  کارگران. مسئوليت همزمان نموده است

ضمن اعتراض به سياست های مدیریت، خواستار الغای قراردادهای موقت و رسمی شدن کارگران 
 .قراردادی شدند

 
ضمن محکوم نمودن سياست های ارتجاعی و ضد کارگری جمهوری اسالمی، ) اقليت(سازمان فدائيان 

ن سنگرود حمایت می کند وخواستار تحقق فوری مطالبات کارگران از جمله از مبارزات کارگران معد
 . ماه حقوق ومزایای معوقه وبازگشت به کار کارگران است١٧پرداخت 

همچنين با محکوم نمودن اخراج کارگران و تشدید فشار بر کارگران وکارکنان ) اقليت(سازمان فدائيان 
 حمایت می کند و خواستار تحقق فوری مطالبات کارگران ، از مبارزات آنها"پاستورنو" بيمارستان 

 .وکارکنان بيمارستان است
 

  شورائییم جمهوری اسالمی ـ بر قرار باد حکومتژسرنگون باد ر
  سوسياليسمزنده باد -نابود باد نظام سرمایه داری

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٨۵  خرداد١۶
  آزادی ـ حکومت شورائیکار ـ نان ـ
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