
 9911آبان91اخباروگزارشات کارگری

 :بیانیه مشترک تشکل ها ونهادهای مستقل کارگری وفعالین کارگری -

 آزاد شود  تیبه فور دیبا یمحمود صالح

به بازگرداندن محمود  یتیامن یدستگاهها میتصم یدفاع از محمود صالح تهیکم ۸شماره  هیاطالع -

 به زندان یصالح

 میطبقه کارگر آزاد کن یقدرتمند اجتماع یرویرا با ن یمحمود صالح:یمحمد نیپرو -

 بردخون  یکارگران شهردارماه حقوق 9عدم پرداخت  -

 مشهد یدر کمربند جنوبنسبت به تخریب کوه ها   ستیز طیمح انیحاماعتراضی جمع ت -

 انقالب تهران ابانیدرخ یمتر 91چاه  زشیکارگرجوان براثرر کیمرگ  -

 :نهادهای مستقل کارگری وفعالین کارگریبیانیه مشترک تشکل ها و

 آزاد شود  تیبه فور دیبا یمحمود صالح

کشان  عمر  خود را  در دفاع از حقوق کارگران و ستم شتریکه ب یفعال باسابقه کارگر یصالح محمود

 یاست، روش ریدر غل و زنج مارستانیتخت ب یبر رو یاست به عنوان زندان یگذرانده، اکنون مدت

 تیعوض نیاخبار قرار است با هم نیو طبق آخر ؛یدوران بردگ تیو به جامانده از سبع یرانسانیغ

  یمجهزتر برا یمارستانیبه ب یخواهان انتقال و یکه پزشک قانون یدوباره به زندان منتقل شود درحال

 .ادامه درمان است

ز حقوق کارگران و دفاع ا یکارگر یتشکل ها جادیا یگذشته تالش خود را برا یها که در سال او

قرار   رانیحاکم بر ا یدار هیسرما نهیرنجور مورد خشم و ک یمتوقف نکرده بود با جسم یلحظه ا

 .سال محکوم شده است کیسال زندان و سپس به  1ابتدا به  یپرونده ساختگ کیگرفته و در 

 یر است هفته امجبو یبه اجرا در آمده  که و یدر حال  رانیا یفعال باسابقه جنبش کارگر نیا حکم

الزم  یدرمان یها یدگیمکرر و عدم رس یها شدن یمحمود بر اثر زندان یها هیکل. شود زیالیدوبار د

 .شده است زین یحاد قلب یماریدچار ب نیاز کار افتاده و عالوه بر ا

کردن رضا  یزندان ،یمحمود صالح دنیکش ریکند با به زنج یگمان م  رانیحاکم بر ا یدار هیسرما

 یاجرا ی، احضار برا... و  یو محسن عمران یمختار اسد ،یمحمود بهشت ،یعبد لیاسماع ،یشهاب

راد، احضار  یشاپور احسان یحکم شالق برا ،یثقف رضایعل ،ینجات یزاده، عل میحکم جعفر عظ

فعاالن  یها تیفعال یجلو تواند یم... حضور  در دادگاه و  یبرا یمدد میابراه ،یرضو دداوو

شان  یبه حقوق  انسان یابیدست  یو زحمتکشان را از مبارزه برا دیرا سد نما یجتماعو ا یکارگر

  .باز دارد

از  شیرا ب رانیو طبقه کارگر ا یمستقل کارگر یها ما تشکل ،ییها استیس نیتداوم چن دیبدون ترد اما

 .خواهد کشاند یعدالت یستم و ب هیبه صحنه مبارزه عل شیپ

است و ما با  هیانیب نیامضاکنندگان ا یخواست فور یرط محمود صالحو ش دیق یو ب یفور یآزاد

عواقب  لهیوس نیبد ران،یا یفعال برجسته جنبش کارگر نیا یجسمان میوخ تیهشدار نسبت به وضع



کشور  یو اجرائ یمقامات قضائ نیبه او را متوجه باالتر یاز وارد شدن هرگونه لطمات جسمان یناش

 .میدان یم

 9911آبان  19

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 نقاشان البرز یکایسند

 مدافعان حقوق کارگر کانون

 یکارگر یتشکل ها جادیا  یریگیپ تهیکم

 یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

ازگرداندن محمود به ب یتیامن یدستگاهها میتصم یدفاع از محمود صالح تهیکم ۸شماره  هیاطالع

 به زندان یصالح

 ! خواهیو مردم آزاد یکارگر یتشکلها! کارگران

 یصالح زاده سخنگو بهینج یمطبوعات یمصاحبه ها قیو از طر یقبل یها هیدر اطالع کهیهمانطور

در  یپزشکان معالج محمود صالح صیبنا به اظهارنظر و تشخ م،یرساند تانیدفاع به آگاه تهیکم

به  یو اورژانس عتریهرچه سر یستیبتواند تحمل زندان را داشته باشد و با که ستین یطیشرا

 .اعزام شود زیتبر ایمجهزتر در تهران و  یمارستانیب

سقز  یقانون یپزشک ،یرا عالوه بر پزشکان معالج و یمحمود صالح یجسمان تیشدت وخامت وضع 

 یدولت ینهادها ریو سا یجع قضائمرا یاست و نظراتش برا هیوابسته به قوه قضائ یکه سازمان زین

 .نموده است دیباشد، تائ یم برمعت

سقز را بر  یقانون یاحکام سنندج نظر پزشک یاجرا ۴اما شعبه  یپشتوانه محکم نیبا وجود چن 

اعالم نموده اند که، محمود روز  شانیوخانواده ا یرد و به محمود صالح یجار یقضائ نیخالف قوان

 . شود یدان بازگردانده مآبان ماه به زن ۹۱جمعه 

بازگرداندن  یبرا یساز نهیاقدامات و زم نیکه ا میمعتقد یدفاع از محمود صالح تهیکم یما اعضا

 یو در راس آن وزارت اطالعات صورت م یتیامن یفشار نهادها ریبه زندان ز یمحمود صالح

 میاست که، تصم نیان گرفت اتو یبه زندان م شانیکه از بازگرداندن ا یتنها استنتاج نیبنابرا. ردیگ

به  یکه منجر به بازگشت و یما هرگونه اقدام. گرفته اند یمحمود صالح یجیبردن تدر نیبه از ب

شود را محکوم و آن را عامدانه  یمجهزتر مارستانیب کیبه  شانیاز اعزام ا یریجلوگ ایزندان و 

 یخواهیو مدافعان طبقه کارگر و مردم آزاد یالملل نیدر سطح ب یکارگر یتشکلها هیدانسته و از کل

وزارت اطالعات به هر  یاقدام ضد انسان نینسبت به ا میخواهیدارند م یدر گرو جنبش کارگر دلکه 

در بند متحد  یاسیس انیو زندان یکارگران زندان هیکل یآزاد یممکن واکنش نشان دهند و برا قیطر

 .عمل کنند

 یدفاع از محمود صالح تهیکم

 ۹۹۱۱هم آبانماه  هجدیه



 ۱۹۸۴۹۹۸۴۹۹صالح زاده  بهینج تهیکم یسخنگو تلفن

komitedefa1@gmail.com 

http://mahmoodsalehi.com 

 میگر آزاد کنطبقه کار یقدرتمند اجتماع یرویرا با ن یمحمود صالح:یمحمد نیپرو

بعلت عوارض  شیها هیاند که کل دهیبه بند کش یرا در حال یاز رهبران کارگر یکی یصالح محمود

به عمل داشت، طبق همه حقوق و  ازین زیشد، قلبش ن یم زیالید دیگذشته، هر هفته با یزندان ها

 هیاختالس گران، سرما او را به حبس بکشانند و در زندان نگه دارند، اما دینبا یجهان یها ونیکنوانس

مقاومت و مطالبات کارگران  ادیفر یمحمود صالح رایاو را به دل گرفتند ز نهیداران و دزدان حاکم ،ک

 . بود

محمود فقط  ست،یکارگران ن یاهل سازش و مماشات و معامله بر سر حقوق و خواسته ها محمود

خار چشم و  یمحمود صالحبود که  نیچن نیزند اهل عمل و حرکت و جنبش است و ا یحرف نم

 .حاکمان شد یاستخوان در گلو

شود  یم جادیا یمحمود صالح یمطالبات کارگران و آزاد نیب یناگسستن وندیجاست که پ نیهم

به  یمحمود صالح یآزاد یقدرتمند خود برا یرویطبقه کارگر با همه توان و ن دیامروز با نیبنابرا

 تکرار شود گریبار د یو محمد جراح یشاهرخ زمان ،یتو نگذارند سرنوشت ستار بهش دیایب دانیم

 یگذارد، او تا پا یکند محمود هرگز پا پس نم یم دیرا تهد یامروز خطر مرگ محمود صالح میدانیم

توانمند خود چنان  یرویو ن یکارگران با اتحاد و همبستگ دیروست که با نیاست از ا ستادهیجان ا

 یبراحبس محمود را در زندان  نهیلبات شان تنگ کنند و هزعرصه را بر زندانبانان حقوق و مطا

روزها  نیا نیدر ا رندیرا جشن بگ یمحمود صالح یکنند تا هر چه زودتر آزاد نیچنان سنگ نیحاکم

خودمان محمود  یرویبا ن میبتوان دیدر جامعه، ما کارگران با یجنبش اعتراض یشرویبا وجود پ

 میرا از زندان آزاد کن یصالح

 11بان آ 91

 بردخون  یکارگران شهردارماه حقوق 3عدم پرداخت 

 .ماه حقوق کارگران شهرداری بردخون از شهرهای استان بوشهر پرداخت نشده است9

کارگران شهرداری بردخون از شهرهای شهرستان  آبان رسانه ای شد،حقوق91براساس گزارشی که

 .دیر استان بوشهرسه ماه است که پرداخت نشده است

 مشهد یدر کمربند جنوبنسبت به تخریب کوه ها   ستیز طیمح انیحاماعتراضی جمع ت

در محل مشهد در اعتراض به تخریب کوه ها   ستیز طیمح انیحام روزجمعه نوزدهم آبان ماه،

 .این شهر تجمع کردند یساخت کمربند جنوب

 .ها شدند وهک بیاز شروع مجدد تخر یریخواستار جلوگبرپایه گزارش منتشره،تجمع کنندگان 

 :تصاویر

mailto:komitedefa1@gmail.com
http://mahmoodsalehi.com/


 

 



 

 

 انقالب تهران ابانیدرخ یمتر 01چاه  زشیاثررجوان برکارگر کیمرگ 

روزجمعه  از مرگ یک کارگر جوان تهران یشهردار یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان یسخنگو

 .،خبردادانقالب تهران ابانیدرخ یمتر 91چاه  وارهید زشیر لیبدلنوزدهم آبان 



بر  یمبن 921در تماس شهروندان با سامانه  آبان91جمعهروز 91:91ساعت : افزود یجالل ملک دیس

 یآتش نشان ستگاهیا 2انقالب بعد از جمالزاده بالفاصله ماموران  ابانیچاه در خ زشیاطالع حادثه ر

 .به محل حادثه اعزام شدند

متر در  1عمق  به یاز معابر فرع یکیمتر و در  111به وسعت  ینیدر قطعه زم: اظهار کرد یو

 کیمحل  نیشده بود که در ا یگودبردار اتیعمل یطبقه مسکون 4ساختمان کی یمقابل ضلع شرق

 .متر در حال حفر بود 91حلقه چاه به عمق 

 کیکرد و  زشیچاه ر نیا وارهیاز د یکارگران و سست بودن بخش تیبه هنگام فعال: ادامه داد یملک

 .خاک مدفون شد ادیدر حجم ز ستانافغانتبعه ساله  22کارگر حدود 

چاه دچار  نیا وارهیمرتبه د نیحادثه چند نیسست بودن خاک پس از ا لیبدل: خاطرنشان کرد یو

موفق شدند  تیالزم وارد چاه شدند و در نها زاتیو با تجه یساز یمنیشد که آتش نشانان با ا زشیر

 .خاک خارج کنند ادیحجم ز ریرا از ز کارگر نیجان ا یجسم ب

الزم به هنگام حفر  زاتیو تجه یمنینکات ا تیو عدم رعا یاطیاحت یحادثه را ب نیا یعلت اصل یکمل

 .چاه اعالم کرد

 9911نوزدهم آبان ماه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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