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یالني نامطلوب کارگران گتي از وضعیزارشگ  
 

١٣٨٧م آبان بيستشنبه دو                                                                                             ر خبرانيآژانس ا   
 

 طيبهبود شراانتظار را درگري چهارسال دیالني گکارگران : درد مشترکنيا

. بوده است" چيه"هم  اما پاسخ آن ها باز، کردندیزمان دولت نهم سپرخود در

 پوشش، فومنات، نختاز، عي صناليقب ازالني گۀ شدليکارگران کارخانجات تعط

 دي تولخط یراه اندازانتظارهم درهنوز...  ودلي نرانيسان، اپرکنف کار،

 .هم مطالباتشان معوق مانده است وجود هنوزنيهستند اما با ا خود و بازگشت به کاریکارخانه ها

 یستگبازنش مهي بطي توانند ازشرای نمیحتشده اند وکاريکار باز کارۀ سال سابقستي از بشيآنان با وجود ب ازیاريبس

 یهم به وعده هادولت هنوز: اعالم کردند خبررانيآژانس ابا خبرنگارگفت و گو از آنان دریتعداد. شوندبرخوردار

کارگران  ازیکي . دهندی می توخالی دل خوش کردن ما وعده های برافقط تحقق مطالبات ما عمل نکرده و یخود برا

: افزود شد گفت وجادي ای کارخانه به بخش خصوصیاصولري غیواگذار ازی که ناشیمشکالتشرکت پوشش از

 اني بۀجياما متاسفانه نت. ميا کردهگوگفت و مالقات وی و کشوریمقامات استان ازیاريحال ما با بسدولت گذشته ودودر

:  افزودیو . کارگران بوده استی واقعندگانينما بسته و بدون حضوریرها پشت دماتي تصمی مشکالت فقط برخنيا

 موجود تنها به نفع نيعمل روابط کار و قوانزنند اما دريم والن تنها دم از حقوق کارگرانئ از مسیاريمتاسفانه بس

کارگران  ازیاري خبر، بسرانيآژانس ا گزارش خبرنگاربه .دي آینم بریدست کارگران هم کار است و ازانيکارفرما

 چند سال ۀ که حقوق معوقیحال رو به رو هستند و دریشتينون با مشکالت مع هم اکالني گۀ شدليکارخانجات تعط

 ني تامی برایاري وجود مشکالت بسنيپردازند با اي مابانيخ کناری به دست فروشاي وکارندي بايرا نگرفته اند، خود

 .د درمانده انی اساسیاالها و کی ارزاق عموم،یلي تحص،ی مخارج درمانني تامیدارند و برا خودی خانواده هاشتيمع

فرزندانم  ازیکي خانواده خود هستم و ۀشرمند:  خصوص به ما گفتنيا شده پرسان درليکارگران شرکت تعط ازیکي

 است که ما را نيکنند اي ماني که آقایتنها لطف.  بازمانده استليادامه تحص ترم دانشگاه آزاد ازنهي نپرداختن هزليبه دل

والن کشور ئ خجالت دارد که مسی مساله جاني کنند اما ای می امداد معرفتهي چون کميیبه نهادهاابقه کار همه سنيبا ا

 یزمان صالح م که هرميرا داشتازي امتني گذشته حداقل ایهاسالدر.  کرده اندشهي را پی گداپرورد،ي تولشي افزایبه جا

 به. شودی مواجه مسي پلیروهاي با برخورد نی حرکتنيترکوچک  , ی اما در دولت فعلمي تحصن و اعتراض کنميديد

 ماه حقوق خود را ني که چندی شده و بحرانلي از کارگران کارخانجات تعطیادي خبر، تعداد زرانيگزارش آژانس ا

 ی جمهور تقاضاسيي نوشته و از ری بزرگی جمهور پرده نوشته هاسيي احقاق حقوق خود در سفر رینگرفته اند برا

 در خصوص یمي تصمچي صنعت هنهي مصوبه در زمید تعدابيبا وجود تصو جمهورسييرسفراما در. رده اندکمک ک

 رسد و تنها ی ماني دولت نهم به پاتي فعالگري ماه دچند. آنان نهاده نشدی به خواسته های کارگران گرفته نشد و وقعنيا

  . داشته استتي را با واقعی بوده است که کمتر نسبتيیا وعده هدني و شنی حرمتی بادي همه فرنيپاسخ کارگران از ا


