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 فعالین کارگری ومعلمان جایشان درزندان نیست

 .……و داود رفیعی رضا شهابی،عثمان اسماعیلی،

 …محسن عمرانی ،مختاراسدی ،محمدحبیبی و اسماعیل عبدی،محمودبهشتی لنگرودی،

 فوالد اهواز یصنعت یکارگران گروه مل ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی -

 :فوالد اهواز یاز کارگران گروه مل یجمع هیالعاط -

 دیآفر  گرید یتیبه کارگران باز هم جنا یفقر و تنگدست لیتحم -

 شد دهیکش یریهفت تپه به درگ شکریروز اعتصاب کارگران شرکت ن نیچهارم -

دراعتراض به عدم پرداخت  برای باری دیگر فارس جیخل بین المللی حمل و نقل کارگرصدها  -

 شرکت تجمع کردند یمقابل ساختمان مرکز باتشان و وعده های توخالی کارفرمامطال

 دارمقابلیاز رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپ یتعداد اعتراضی تجمعچهارمین و ستیب -

 شهر تهران یوشورا یشهردار

 یبیمحمد حب تیوضعو یاز محل نگهداربی خبری  -

 شعبه اول دادگاه انقالب صالح زاده در هیمحاکمه نجب:یمحمود صالح -

 بوشهر یپسماند شهردار سفید امضای کارگرانماه حقوق 2عدم پرداخت  -

پل  هیدر حاش ادامه اعتراضات صدها کشاورزورزنه دراعتراض به عدم اختصاص حق آبه باتجمع -

 اصفهان یشرکت آب منطقه ا وراهپیمایی بطرفخواجو  

 وط از طبقه هفتم مسکن مهربر اثر سق یکارگر ساختمان کیجان باختن  -

 فوالد اهواز یصنعت یکارگران گروه مل وتجمعات اعتراضی ادامه اعتصاب

به اعتصاب وتجمع  فوالد اهواز یصنعت یکارگران گروه مل روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه،

 .ادامه دادند خوزستان یمقابل استانداراعتراضیشان 

فوالد اهواز اعالم کرده اند تا  یصنعت یارگران گروه ملک،رانیآزاد کارگران ا هیاتحادبه گزارش 

 .خود ادامه خواهند داد یبه مطالباتشان به اعتصاب و تجمعات اعتراض یابیدست

 :فوالد اهواز یاز کارگران گروه مل یجمع هیاطالع

 کارفرما یو عدم پرداخت بموقع دستمزد خود از سو یعدالت یسالهاست که با ظلم و ب یکارگر جامعه

 .مواجه است

قابل قبول  یتالش یتیحاکم یمسئوالن و دست اندرکاران نهادها میا دهیهرگز ند تیوضع نیبرابر ا در

 .کار انجام دهند طیکارگران و بهبود شرا یشتیرفع مشکالت مع یبرا

 ینداشته و ندارد و تنها راه برا یپناه بردن به آن و دادخواه یبرا یمأوا و ملجأئ چگاهیه کارگر

و تخلف از  یرقانونیکه هرگز غ یقی؛ طر ندیبیو م داندیبه حق و حقوق خود را در اعتراض م دنیرس

 .ستیقانون ن



کارگر بلند  یحق طلب ادیاعتراض و فر یکه در گوشه و کنار هرگاه صدا میدر کمال تأسف شاهد اما

ز حقوق حقه خود که ا ندیکارگر را مجبور نما تیپاسخ آن بازداشت و زندان است تا در نها شودیم

 .دینما ینیعقب نش

صف قدرتمند و متحدمان را بشکنند و  دیفوالد اهواز درآمد تا شا یقرعه بنام کارگران گروه مل نباریا

 .ندیمان را در گلو خفه نما یحق خواه ادیفر

 .تر و صف ما را مستحکم تر نمود یاتحاد ما را قو یگرو کش نیباطل که ا الیخ یزه اما

و مکنت  تیخام و باطل شان چون صاحب ثروت و موقع الیقرار دارند که در خ یکسان مقابل ما در

مالک و صاحب  یخود را حت یو پوشال یالیقدرت خ نیهستند خود را قدرتمند دانسته و با اتکاء به ا

 .دانندیانسانها و اراده آنها م

در  یرمداران؛قدرت واقعو عرصه عمل همواره نشان داده که برخالف تصور زو یدانیم تیواقع اما

نهفته و آشکار  یها یو توانائ نیقدرت راست نیکارگر است البته به شرط آنکه کارگر ا اریو اخت دی

  .دیخود را باور نما

که با  میدیو د میدیرس یو خوداتکائ یخودباور نیفوالد به درک ا یما کارگران گروه مل امروز

از بند و  زمانیرفته مان همکاران عز غمایسفره به برسر مواضع خود و مطالبه نان و  یستادگیا

 .افتندی یزندان رهائ

زمان ممکن  نیکه در کمتر یسرشناس دادگستر لیوک یفروغ یاز جناب آقا میدانیخود الزم م بر

وکالت کارگران بازداشت شده خود را به اهواز رسانده و  یکمک به حل موضوع و عهده دار یبرا

 .مینمائ یمسائل بودند تشکر و قدردان ریگیمجموعه پ نیارگران ادر کنار خانواده ها و ک

و پوشش مستمر اخبار مربوط به اعتراضات  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یمعنو یها تیحما نیهمچن

مجبور  یکارگر چیفرا رسد که ه یروز میکنیفوالد اهواز را ارج نهاده و آرزو م یکارگران گروه مل

 .افزون َبَرد یمضاعف و زحمت یالعمل مشقت بار خود رنج دسترنج و حق ینشود برا

 .میرا تجربه کرد ریناگز تیدو احساس متفاوت و دو واقع یما کارگران گروه مل امروز

 یهمکاران ب یو آزاد یاز رهائ یناش یو خوشحال دهیو ستم کش دهیرنجد یاز دست دادن همکار غم

 .و زندان یگناه مان از بند و گرفتار

ضمن عرض  نحالیکام همه ما را تلخ نمود باا یآرش محمد زمانیه خبر درگذشت همکار عزک هرچند

 نیو مجموعه کارگران ا شانیا یهمکارانمان را به خانواده ها یآزاد شانیبه خانواده داغدار ا تیتسل

 .مینمائیعرض م  کیشرکت تبر

 فوالد یاز کارگران گروه مل یجمع
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 دیآفر  گرید یتیبه کارگران باز هم جنا یتفقر و تنگدس لیتحم

 یو عدم امکان برا یندار لیفوالد اهواز به دل یصنعت یساله گروه مل 34کارگر  یمحمد سیرئ آرش

 در گذشت یدرمان پزشک



 یروز بستر 3اسفند ماه پس از  51فوالد امروز  یصنعت یاز کارگران گروه مل یمحمد سیرئ آرش

 .شهر اهواز درگذشت یمارستانهایاز ب یکیشدن در 

شده بود  یگلستان شهر اهواز بستر مارستانیاسفند ماه در ب 52که از روز جمعه  یمحمد سیرئ آرش

معوقه  یعدم پرداخت حقوقها لیبدل یو نداشتن امکان مال مارستانیب نیدر ا وی یس ینبود تخت آ لیبدل

در  ابروز رنج و عذ 3پس از  ،یالزم پزشک یو درمانها یخصوص مارستانیانتقال به ب یاش برا

  .خانواده و همکارانش درگذشت یناباور انیم

آپادانا منتقل شده  مارستانیبا کمک خانواده و بستگان به ب اتیشب آخر ح یمحمد سیچند آرش رئ هر

و  یدارا بودن پرسنل دلسوز از امکانات کاف رغمیکه عل یمارستانیشدن در ب یبود اما سه روز بستر

 .را گرفت دهیکارگر رنجد نیبرخوردار نبود، جان ا وی یس یتخت آ

نداشت و  یمشکل چیاسکن مغز و قلب او ه یت یس ،یمحمد سیبه اظهار همکاران آرش رئ بنا

تنها  یگذران زندگ یبرا یو درماندگ صالیو است یاز مسائل اقتصاد یناش یروان یروح یفشارها

  .به کما رفت مارستانیآرش پس از مراجعه به ببود که روز جمعه حال او را دگرگون کرد و  یعامل

سال سابقه کار در  51از  شیساله، ب 9و  4سال سن و داشتن دو فرزند  34با  یمحمد سیرئ آرش

  .فوالد اهواز داشت یصنعت یگروه مل

جان خود را از دست داد که سه ماه حقوق از  ینداشتن امکان مال لیبدل یدر حال یمحمد سیرئ آرش

 نیروز اعتصاب کارگران ا 53  رغمیفوالد اهواز طلبکار بود و عل یصنعت یگروه مل یکارفرما

 یمعوقه شان اقدام یپرداخت دستمزدها یبر حق آنان برا ینه تنها به خواستها ،یمجتمع بزرگ صنعت

کارگران توسط اطالعات  نینفر از  ا 6صورت نگرفته بلکه روزپنج شنبه گذشته در آخر شب  

مجتمع  نیا یکارفرما یموسو. شدند یروز زندان 9شهر اهواز بازداشت و بمدت  یانتظام یروین

 .پول ندارم به شما بدهم یالیاول اعتصاب اعالم داشته بود من ر یدر همان روزها یبزرگ صنعت

جبران  عهیضا نیا ،یمحمد سیاز مرگ آرش رئ قیبا ابراز تاسف عم رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

و  دیگویم تیفوالد اهواز تسل یصنعت یو همکاران او در گروه مل ینواده گرامرا به خا ریناپذ

با  یستکارگران فوالد اهواز و در همد یکه با نپرداختن حقوقها یکسان یتمام داردیاعالم م لهینوسیبد

کرده اند  جادیا یمجتمع بزرگ صنعت نیکارگران ا یرا برا یبار بتیمص تیبه غا طیکارفرما شرا

هستند که به هزاران کارگر فوالد  یو تمام رنج و محنت یمحمد سیمرگ ارش رئ  میتقمسئول مس

  .شده است لیتحم شانیاهواز و خانواده ها
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 شد دهیکش یریهفت تپه به درگ شکریروز اعتصاب کارگران شرکت ن نیچهارم

 یبرا یهفت تپه بطور متحدانه ا شکریشرکت ن یرگران همه بخشهااسفند ماه کا 59چهارشنبه  امروز

 یتجمع در محوطه شرکت و حضور رستم یدر اعتصاب بسر بردند و در پ یروز متوال نیچهارم

 یریتجمع به درگ نیکارگران و تکرار دروغ و وعده، ا انیاز سهامداران عمده  شرکت در م یکی

 .شد دهیکش یکیزیف دیشد

بدنبال  ران،یآزاد کارگران ا هیهفت تپه به اتحاد شکریکارگران شرکت ن یارسال یبر گزارشها بنا

از  یبه همراه تعداد یصبح رستم 55هفت تپه، ساعت  شکریشرکت ن یتجمع کارگران اعتصاب



به  یسخنران نیدر ا یو. کرد یکارگران حاضر شد و شروع به سخنران انیدر م یانتظام یروهاین

 یو آنان را با لحن یتعهداتش، کارگران را عامل عدم پرداخت مطالبات معرف یعدم اجرا حیضتو یجا

کارگران را آماج اتهامات خود  ندگانیاز نما یکیبد مورد مالمت قرار داد و در ادامه کرامت پام 

 رانامر خشم کارگ نیاو بلند کرد که ا یو سپس دست رو ستیشما ن ندهینما شانیگرفت و اعالم کرد ا

 .تخیرا برانگ

قرار  یمورد سنگ پراکن نیکارگران خشمگ یاز سو یمحل استقرار رستم ت،یوضع نیا یپ در

بودند عمال  تیحاضر درمحل که ناظر وضع یانتظام یروهاین ،یریگرفت و به علت شدت درگ

 .امدیبر ن یریدرگ انیپا یاز دستشان برا یکار

 یریجلوگ یکارگران برا یها ندهیاز نما یکی یبخش لیاسماع یریدرگ نیگزارش در ادامه ا نیبر ا بنا

و با سپر کردن خود به همراه  اندازدیاو ب یناچار شد خود را رو یبه رستم یجسمان دیاز لطمات شد

 یو تعداد یرستم یریدرگ نیدر ا. و از محل دور کردند نیاز کارگران او را سوار ماش گرید یبرخ

  .شدند یاز کارگران زخم

آغاز  یاسفند ماه در حال 52 کشنبهیهفت تپه از روز  شکریروز اعتصاب کارگران شرکت ن نیچهارم

 تیریمعوقه، کارفرما و مد یپرداخت دستمزدها یمکرر کارگران برا یهایریگیپ رغمیشد که عل

 یحقوق یشهایشرکت مطابق روال گذشته و با هدف سر دواندن کارگران از روز شنبه اقدام به پخش ف

 .نشده است زیبه حساب کارگران وار یالیرد اما تا امروز که روز چهارشنبه است هنوز رماه ک ید

و امروزشان، خواهان عمل به  روزیدر تجمع د شانیها ندهیهقت و نما شکریشرکت ن کارگران

اعتصاب شش روزه کارگران  یاداره کار شوش در پ نیشدند که کارفرما، فرماندار و مسئول یتعهدات

به  هماندن کمتر از دو هفت یباق رغمیآنها را داده بودند اما عل یوعده تحقق قطع یسالجار در آذر ماه

بلکه کارفرما عمال از پرداخت  ستین یسال، نه تنها از تحقق وعده ها و تعهدات داده شده خبر انیپا

 یداروعده پرداخت آنرا داده بود خود یحقوق یشهایحقوق معوقه کارگران که با پخش ف کماهی یحت

 .کرده است

شوش در جمع کارگران در  نیکارگران که کارفرما، فرماندار و مسئول یخواستها نیاز مهمتر یتعداد

  :است ریمتعهد به تحقق آنها شده بودند  به شرح ز یاعتصاب شش روزه آنان در آذر ماه سالجار یپ

ضد  رانیمد هیکل یرکنارشده و ب یمعوقه طبق جدول زمانبند یحقوقها یپرداخت و بروز رسان   -۱

 کارگر

قرارداد :  حیتوض  – یاقبال یمانکاریشدن پ دهیکارگران روزمزد و برچ هیشدن کل یقرارداد    -۲

ماهه و بر اساس فرم قرارداد وزارت  ۶بصورت  دیکارگاه با تیکارگران روزمزد با توجه به ماه

 کارمنعقد شود

 روزمزدماه پول بن معوقه به کارگران  ۸پرداخت    -۳

 خیاز تار)  یماندگار یایرتبه و مزا شی، افزا نیعناو رییگروه ؛ تغ شیصدور احکام افزا   -۴

آنها  اجرا  یو کارفرما در طول دو سال گذشته از اجرا ردیگیکه تعلق م یبه پرسنل(  ۱۱۶۱۶۶۱۳۱۶

 سرباز زده  است

  –( مورد صورت نگرفته است نیدر ا یشیافزا چگونهیسال گذشته ه ۱۱ یط) حق غذا  شیافزا   -۵

 کارگر قرار دهد اریگرم در اخت ینوبت غذا کی دیبراساس قانون کارفرما با:  حیتوض



 (است  رفتهیمورد صورت نپذ نیدر ا یشیسال گذشته افزا ۱۱از  شیب) آب وهوا  یبد شیافزا   -۶

 رفتهید صورت نپذمور نیدر ا یشیافزا چگونهیسال است که ه ۱۱از  شیب) حق همسر  شیافزا   -۷

 (است

آور بودن کارگاه  طبق  انیسخت و ز طیبا توجه به شرا یاستحقاق یروز مرخص ۳۵اعمال     -۸

 قانون

 و ذهاب  براساس ساعت اضافه کار خود شخص ابیحق ا شیافزا   -۱

کارگران مخصوصا  نیا شتریب:  حیتوض   –و ذهاب کارگران روزمزد  ابیحق ا یبرقرار   -۱۱

و کارفرما براساس قانون کار  کنندیرفت و آمد م یشخص هینقل لهیبا وس یبخش کشاورز کارگران

 باشدیو ذهاب م ابیا لهیوس نیموظف به تام

 پرداخت حقوق یروز ثابت در ماه برا کی نییتع   -۱۱

دو سال  یکه ط(  یبهره بردار)  راتیتعم –ماه حقوق ثابت بابت پاداش  کشت  کیپرداخت    -۱۲

 رداخت نشده استگذشته پ

که در منازل شرکت  یکه کارفرما اجاره مسکن از کارکنان یدر صورت. حق مسکن  شیافزا    -۱۳

 یمطابق آن پرداخت نما زیکارگران ن ریبه سا دیبا د،ینما افتیسکونت دارند در

 یاجتماع نیکارکنان به سازمان تام هیپرداخت نشده کل یها مهیپرداخت حق ب   -  -۱۴

 5469اسفند ماه  59 – رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

دراعتراض به عدم پرداخت  برای باری دیگر فارس جیخل بین المللی حمل و نقل کارگرصدها 

 ی شرکت تجمع کردندمقابل ساختمان مرکز مطالباتشان و وعده های توخالی کارفرما

شرکت حمل و نقل کارگر  ۵۱۱از  شیبصبح روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه برای باردیگر،

اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان و وعده های فارس اسالمشهر صبح امروز در جیخل یالملل نیب

 .ی شرکت زدندمقابل ساختمان مرکز دست به تجمع توخالی کارفرما

: خبر گفتند نیفارس با اعالم ا جیخل یالملل نیشرکت حمل و نقل ب کارگرانبراساس گزارش منتشره،

واحد حمل  نینفر از همکاران ما در محوطه ا ۵۱۱از  شیب( اسفند ماه ۱۶)چهارشنبه صبح امروز 

 .اند برپا کردهاعتراضی تجمع  یمقابل ساختمان مرکز یا ونقل جاده

سال  انیو پادش پا یدیکم دوماه است مزد پرداخت نشده به همراه ع دست: کارگران افزودند نیا

و مراجعه به مسئوالن مربوطه، اعتراضی چند نوبت اجتماع  ییلحظه باوجود برپا نیو تا ا میطلبکار

 .نشده است جادیما ا طیدر شرا یرییتغ

وعده  نیشیفارس، کارفرما در تجمعات پ جیخل یالملل نیاظهارات کارگران شرکت حمل و نقل ب طبق

 نیهم نشد به یوعده عمل نیآنها را پرداخت خواهد کرد اما ظاهرا ا یاز طلب مزد یداده بود بخش

 .اند خود را از سرگرفته یآنها دوباره اعتراض صنف لیدل



بهمن و  یها دستمزد مربوط به ماه نکهیا یادآوریفارس با  جیخل یالملل نیشرکت حمل و نقل ب کارگران

ما که تعداشان به حدود  یحال همکاران شهرستان نیدر ع: افتاده است، افزودند ریاسفند آنها به تاخ

 .ماهه دارند ۸تا  ۵ یمطالبات مزد رسد، ینفر م ۸۱۱

از  گرید یکی شود یامروز شرکت کردند، گفته ماعتراضی که در اجتماع  یاظهارات کارگران طبق

به  نکهیشرکت و باتوجه به ا نیا یاست که در صورت ادامه مشکالت مال نیکارگران ا ینگران

 یدیرداخت دستمزد، در پرداخت عکارفرما عالوه بر مشکل پ  م،یشو یم کیسال نزد یانیپا یروزها

 .دچار مشکل خواهد بود زیکارگران ن

 دارمقابلیاز رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپ یتعداد اعتراضی تجمعچهارمین و ستیب

 شهر تهران یوشورا یشهردار

 

شرکت واحد عضوپروژه مسکن   ازرانندگان یتعداد یروز تجمع اعتراض نیوچهارم ستیاسفند ،ب۱۶

 تهران یدرمقابل شهردار۳و۲داریسپ

 عضودارد۲۷۱پروژه  نیا

 تهران وحومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایکانال تلگرام سند :منبع

 یبیمحمد حب تیوضعو یاز محل نگهداربی خبری 

شعبه  یصبح  با مراجعه به  دادسرا نیاز ساعات آغاز یبی، خانواده محمد حب 31اسفند  61 امروز

 چیدر ابتدا ه.فرزندشان شدند تیو وضع  ی، خواستار اطالع از محل نگهدار (مقدس)  نیاو 2



 یمادر و کهیدر حال ،یطوالن یدادسرا ارائه نشد؛ اما پس از انتظار نیمسئوالن ا یاز سو یپاسخ

روز شنبه به  یبرد، قول مساعد دادند که برا یبه سر م یبغرنج یو روح یجسم تیوضع در

 .را بدهند( یبیمحمد حب)اجازه مالقات با او معلم دربند  نیخانواده ا

 صالح زاده در شعبه اول دادگاه انقالب هیمحاکمه نجب:محمود صالحی

. دفتر شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان سقز یاز سو 9۶52۶69 خیدر تار یتلفن هیتوجه به احضار با

 هیعل غیاده به اتهام تبلصالح ز بهیظهر نج قهیدق 31 – 55ساعت  51۶52۶69امروز سه شنبه مورخ 

رو  یو یو ت امیپ ویاز جمله راد یو خارج از کشور گانهیب یمصاحبه با رسانه ها قینظام از طر

  .دررو محاکمه شد

 هیعل غیتبل( یمحمود صالح) اگر دفاع از همسرم " اتهام اعالم کرد نیصالح زاده ضمن رد ا بهینج

  "گفتن ندارم؟ یبرا یشود حرف ینظام محصوب م

سامانه  قیاز طر گریهفته د کیتا . پرونده اعالم نمود  یو قاض افتی انیساعت پا میبعد از ن دادگاه

  .ثنا احکام صادره به شما ابالغ خواهد شد

 .در جلسه دادگاه حضور داشتم زین یمحمود صالح نجانبیذکر است که ا قابل

 وشهری بپسماند شهردار سفید امضای کارگرانماه حقوق 2عدم پرداخت 

ی بوشهرکه باقرارداد سفید امضا مشفول پسماند شهردار کارگرانماه حقوق دو:خبرکوتاه

 .بکارند،پرداخت نشده است

پل  هیدر حاش ادامه اعتراضات صدها کشاورزورزنه دراعتراض به عدم اختصاص حق آبه باتجمع

 اصفهان یشرکت آب منطقه ا وراهپیمایی بطرفخواجو  

سفندماه، صدها کشاورزورزنه دراعتراض به عدم اختصاص حق آبه بدنبال روز چهارشنبه شانزدهم ا

 .زدند اصفهان یشرکت آب منطقه ا دست به راهپیمایی بطرفپل خواجو   هیدر حاش تجمع

پل  هینفر از کشاورزان بخش ورزنه اصفهان  با  تجمع در حاش 311حدود برپایه گزارش منتشره،

با عنوان ما حق آبه داران وکشاورزان شرق اصفهان  ییاخواجو  و در دست داشتن دست نوشته ه

 .،اعتراضاتشان را بنمایش گذاشتندمیخود هست تهرف غمایخواهان حق آبه به 

مزارع  یاریآب یرود برا ندهیشدن آب در زا یجار قیکردند حق آبه شان از طر دیتاک معترضان

 .شود نیتام یکشاورز

 یاصفهان در ضلع جنوب یبه سمت شرکت آب منطقه اساعته ،کشاورزان معترض  کیاز تجمع  پس

 .پل خواجو حرکت کردند

 طبقه هفتم مسکن مهر زبر اثر سقوط ا یکارگر ساختمان کیجان باختن 

بر  ،یدر پروژه مسکن مهر شهر انزل یکارگر ساختمان کی ،(سه شنبه پانزدهم اسفند ماه)گذشته روز

 .ختاثر سقوط از ارتفاع دچار حادثه شد و جان با



 یمص»به نام  یکارگر ساختمان کی( اسفند ماه ۱۵)ظهر روز گذشته  یحوالبنابه گزارش منتشره،

و  یواحد در انزل کی ۱۶مربوط به پروژه مسکن مهر  یواحد مسکون کیانجام کار در  نیح «ییعال

 .هفتم دچارحادثه شد بقهبر اثر سقوط از ط الن؛یاستان گ

داربست از ارتفاع طبقه هفتم ساختمان سقوط کرده و در  یکار روانجام  نیکارگرح نیا ،یگفته و به

 .دم جان سپرده است
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