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های کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی  اعتراض به طرح
کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیالن دانشگاه ها،دانش آموزان )

 است....( ،جوانان متقاضی کارو

آموزی دفاع ازدستاوردهای کارگران، حقوق خود و مهارت  اعتراض به اجرای طرح های کارورزی
 ونسل های آینده است

 ستانلشرکت برق منطقه ای مازندران وگ تنبیه ، توبیخ و تهدید شفاهی اپراتورهای معترض -
در تجمع اعتراضی سراسری مقابل اپراتورها شرکت برای جلوگیری از حضور این  وطئه هایت

 وزارت نیرو

 بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهرنسبت به عدم پرداخت حقوقتجمع اعتراضی کارکنان  -

 مرداد کمیو یس یو تجمع اعتراض یکنشگران صنف -

 .کارگران ؛ بیمه شدگان:محمود صالحي -

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

 روز اعتصاب غذا در خطر است نیدر هفدهم یجان رضا شهاب

 :رانیا یکارگر  یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم -

 ! میکن یم تیحما شیاز اعتصاب غذا یدر کنار رضا شهاب 

 !جان رضا شهابی به دلیل اعتصاب غذا و شرایط وخیم زندان رجایی شهر در خطر است -
 :کانادا یکارگران خدمات عموم هیاتحاد -

 ! دیده انیپا یو آزار رضا شهاب تیاذ به

 !و شرط آزاد گردد دین قو بدو یفور دیبا یرضا شهاب

 را صادر کرد یاتجن یحکم جلب عل مشکاندی دادگاه -

 !آزاد شد یشرق دیحم -

 ! میزیبرخ یاز محمد جراح تیه حماب -

 ریفوالد کو کارخانه کارگر055بالتکلیفی شغلی -

 حقوق کارگران کارخانه آجر دهدشتماه 4عدم پرداخت -

 یکاریدر آستانه ب این واحد تولیدیکارگر 025 

 آخرین خبر درباره بیمه بیکاری کارگران بیکارشده ساختمان پالسکو -



 کاره مهیدر ساختمان نیک کارگرمرگ  درباره -

  راحمدیکارخانه فوالد بو انفجارکارگر در حادثه 4مصدومیت  -

 کار براثرتصادف نیبابل ح یجان باختن کارگرشهردار -

 

 ستانلمعترض شرکت برق منطقه ای مازندران وگتنبیه ، توبیخ و تهدید شفاهی اپراتورهای 
مقابل در تجمع اعتراضی سراسری اپراتورها شرکت برای جلوگیری از حضور این  های هوطئت

 وزارت نیرو
 

در شرکت برق منطقه ای مازندران برای تعدادی از اپراتورهایی که در تجمعات و پیگیریهای گذشته 
رکت و امورهای بهره برداری زیر مجموعه آن تذکر حضور فعال داشته اند توسط حراست این ش

شفاهی و توبیخ کتبی صورت گرفته و مستقیما تهدید شده اند که در صورت تکرار و ادامه فعالیتها و 
 .پیگیریهای گذشته شان پرونده انضباطی آنها رو به حراست معرفی و منفصل از خدمت میشوند

اری تجمع سراسری اپراتورها مقابل وزارت نیرو در در حرکتی عجیب همزمان با قرار اولیه برگز
برق منطقه ای مازندران اقدام به برگزاری کالس توجیهی در یکی از امورهای تابعه  ۱۳/۵/۶۹تاریخ 

وقتی تاریخ تجمع تغییر کرد تاریخ برگزاری کالس هم مجددا . نموده و کلیه مرخصی ها را لغو کرد
 !عوض و همزمان با آن شد

 

 
براساس گزارش رسانه ای شده، با وجود پیگیریها و تالشهای اپراتورهای قرارداد معین پستهای انتقال 
و فوق توزیع سراسر کشور جهت عقد قرارداد کارگری دائم نه تنها تا کنون اقدام جدی و عملی توسط 

 



است بلکه متاسفانه در روزهای وزارت نیرو و توانیر و شرکتهای برق منطقه ای صورت نگرفته 
اخیر شاهدیم در یک سری اقدامات و کارشکنی های سازمان یافته در برق های منطقه ای کشور 

فعال در قضیه تبدیل وضعیت  تنبیه و توبیخ و تهدیدهای شفاهی در مورد اپراتورهای ،نسبت به اعمال
 .اقداماتی انجام شده است

در شرکت برق منطقه ای مازندران برای تعدادی از اپراتورهایی در جدیدترین مورد از این اتفاقات،
که در تجمعات و پیگیریهای گذشته حضور فعال داشته اند توسط حراست این شرکت و امورهای بهره 
برداری زیر مجموعه آن تذکر شفاهی و توبیخ کتبی صورت گرفته و مستقیما تهدید شده اند که در 

و پیگیریهای گذشته شان پرونده انضباطی آنها رو به حراست معرفی  صورت تکرار و ادامه فعالیتها
 .و منفصل از خدمت میشوند

ضمن اینکه در حرکتی عجیب تر و بصورت کامال غیر منتظره همزمان با روزی که قرار بود تجمع 
سراسری اپراتورهای پستهای انتقال و فوق توزیع برق در مقابل ساختمان وزارت نیرو برگزار 

برق منطقه ای مازندران اقدام به برگزاری کالس توجیهی منابع انسانی توسط ( ۱۳/۵/۶۹)گردد
معاونت منابع انسانی این شرکت در یکی از امورهای تابعه نموده است و کلیه مرخصی ها نیز لغو 

 ۱۳/۵/۶۹گردیده است تا بدین وسیله از شرکت کردن اپراتورهای غرب مازندران در تجمع روز 
که بالفاصله بعد از اطالع یافتن از تغییر تاریخ برگزاری .ر مستقیم ممانعت به عمل آورندبصورت غی

 !تجمع تاریخ برگزاری کالس هم مجددا همزمان با آن عوض شده است
 تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهرنسبت به عدم پرداخت حقوق

هدای خلیج فارس بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت ،شهریورکارکنان بیمارستان ش2روزپنج شنبه
 .حقوقشان،دست به تجمع زدند

به گزارش یک منبع خبری محلی، بیمارستان شهدای خلیج فارس که یکی از اصلی ترین بیمارستان 
های استان بوشهر می باشد، مدتی است با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کندواین چندین تجمع 

 .این بیمارستان درهمین رابطه می باشد اعتراضی کارکنان

 مرداد کمیو یس یو تجمع اعتراض یکنشگران صنف

 (آموزگار)  یلطف اسکندر

و برگزار  یبان انیفرهنگ یجامعه  ریچند سال اخ ونیمرداد بسان دهها اکس کمیو یس یاعتراض تجمع
و  یوند جنبش صنفاز ر یبخش یونیاکس نینداشته است چن یالتیو تشک افتهیسازمان  یکننده ا

 تیبا محور یجمع یاست که هر کدام مطالبات یو هزاران معلم یبدنه اجتماع یمحصول اراده 
مطالبات مدنظر را  یکوشندگان صنف گرید یدارند و در تالش هستند با همراه تیرا در اولو شتیمع

 .ندیمحقق نما

 ونیاکس گریل کرده بودند و بسان درا تقب یزحمات سازمانده یکه به نوع یزانیامتنان از تالش عز با
 یو نظم را عهده دار بوده اند بهتراست به جا تیریبا همت مضاعف مد یخودجوش مجموعه ا یها

ها را  ونیاکس یکه افراد خاص مییمهم نما نیرا متوجه ا تیحاکم ت؛یدامن زدن به اختالفات کم اهم
به صورت  یبازنشستگان فرهنگ یبر جامعه  تیحاکم یکه از سو یطیدهند بلکه شرا یشکل نم

 یریشده است منتج به شکل گ لیاعم از شاغل و بازنشسته بصورت عام تحم ریخاص و بدنه مزد بگ
مختلف  یاعتراضات به شکل ها نیحاکم باشد ا یروند نیچن کهیشده است و مادام یاعتراضات نیچن
 .خواهد داشت داومت



 یدر تجمع اعتراض یباوجود عدم مشارکت عمل هم یهزار معترض باورمند به جنبش اعتراض صدها
 نیا ،یدوام بخش یبالقوه  یبوده و بازو ونیاکس نیاز شکل دهندگان ا ی، بخش بزرگ کمیو  یس

 .اعتراضات بوده و هستند

راه  میاعتراضات است و ترس نیا یها یها و ناکام یابیکام قیدق یها لیدارد تحل یشتریب تیاهم آنچه
 .مطالبات است یریگیپ ی ندهیآ یبرا

را خلق کردند انتظار  یروز باشکوه نیخود چن یکه با زحمات طاقت فرسا زیبزرگان عز یهمه  از
خود، تالش خود را به مشارکت  یبه بخش مورد عالقه  یمحدود کردن جنبش صنف یرود به جا یم

 انیرج نیا یبخش ها گریبه د یاجرا یها تیبا سپردن مسول یگسترده تر معطوف کرده و حت
 .ندیحضور پرشورتر آنان را فراهم نما نهیمگسترده ، ز

 ریگیپ دیبرگزار شد و اکنون با نیاستقبال نسبتا باشکوه معترض انیدر م کمیو یتجمع س یهر رو به
مطرح شده است  یانیپا یو قطعنامه  هیانیطومار، پالکارد و ب ادداشت،یبود که در قالب  ییخواسته ها
 .است یبه مطالبات حداقل یابیدست  یبرا یتالش حداکثر یکار صنف

برداشته شد هر  یجنبش صنف یراه سخت و طاقت فرسا یشمار قدم ها یاز ب گرید یکی کمیو یس در
 .است یمحکم بعد یو منوط به قدم ها یمرهون اقدامات قبل یریگ جهینوع نت

 .دبه حداقل برس دیکند با یرا کند و کندتر م یبعد یکه قدم ها یاشتباهات 

 برگرفته از سایت حقوق معلم وکارگر

 .کارگران ؛ بیمه شدگان:محمود صالحي

آقای  ۱۳/۳/۹بنابه اخبار پخش شده از کانال فرماندار شهر سقز؛ قرار است امروز پنجشنبه مورخ 
علی ربیعی وزیر وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی به شهرستان سقز بیاید تا کلنگ توسعه 

نکته جالب این است که سازمان تامین اجتماعی با سرمایه . تامین اجتماعی را بزندبیمارستان سازمان 
ما کارگران و بیمه شدگان تاسیس شده و دولت محترم با توجه به اظهارات مسئوالن سازمان میلیارد 

اما وزیر محترم جهت کلنگ زنی بیمارستان به سقز تشریف . ها تومان به سازمان ما بدهکار هستند
 .ردمی آو

 : آقای وزیر محترم

به جای اینکه افتخار کلنگ زنی بیمارستان تامین اجتماعی را که یک سازمان عمومی و غیر دولتی 
 .بدهی سازمان را پرداخت کنید" است نصیب خود کند، لطفا

به نظر ما آقای وزیر باید به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سقز مراجعه کند و بالن 
وقتی به بالن آن اداره رسیدگی کرد ، آن وقت متوجه خواهد شد که . ت آن مرکز را بررسی کندفعالی

انجمن ها ی کارگری و تعاونی های مسکن به بخش خانوادگی تبدیل شده و سالهاست که هیچ گونه 
 .تشکل ها صورت نگرفته است( به اصطالح ) مجمع عمومی و یا انتخاباتی در آن 

 ر این است؟سئوال از آقای وزی



مگر وزارت شما برای کلیه انجمن ها و تعاونی های مسکن یک نوع اساسنامه تدوین نکرده است ؛ آیا 
اعتقاد دارید؟ اگر جواب مثبت است، چرا سرپرست ,به آن اساسنامه ها که خود تدوین کننده آن هستید

مگر به استناد !! ؟.ندمحترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سقز آن را اجرا نمی ک
اساسنامه تدوین شده و تحمیلی ،هر انجمن و یا تعاونی مسکن موظف نیستند که هر سال یک بار 

 !!مجمع عمومی تشکیل دهند و گزارش عملکرد خود را به استحضار اعضاء برسانند؟

 محمود صالحي

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 روز اعتصاب غذا در خطر است نیهفدهم در یجان رضا شهاب

کارگران شرکت واحد پس  یکایسند رهیمد اتیو عضو ه یکارگر زحمتکش زندان یرضا شهاب جان
و  یتیمسوالن امن یدر مدت اعتصاب غذا با هماهنگ. از هفده روز اعتصاب غذا در خطر است

غذا توسط  افتیو عدم در. ردیگ یصورت نم شانیاز ا یپزشک یزندان مراقبت ها سیبا رئ ییقضا
 ینم تیرا به رسم یشهاب یزندان گفته که اعتصاب غذا سیکند و رئ یثبت نم نبانرا زندا شانیا

. کند یرا کنترل نم یپزشک مستقر در زندان وزن و فشار خون شهاب لیدل نیشناسد و به هم
اب غذا فقط دو بار با را ندارند و در طول هفده روز اعتص یبا و یامکان تماس تلفن شانیخانواده ا

پس از هفده روز اعتصاب  یاز حال شهاب یخبر یب لیبه دل کایسند. داشته اند ینیمالقات کاب یو
 .نگران است دایغذا شد

زندان  تیشرکت واحد که محکوم یکایسند رهیمد اتیو عضو ه یکارگر زحمتکش زندان یشهاب رضا
حق  یها تیو فعال یاز و ییو قضا یتیالن امنمسو یورز نهیاست با ک دهیس انیپنج ساله اش به پا

ل دو یاز دوران زندان پنج ساله را به دل یمدت یشهاب. به زندان بازگردانده شده است کایطلبانه سند
بوده  یپزشک یدر مرخص یدادستان دییو تا یقانون یپزشک صیگردن و کمر و با تشخ یعمل جراح

را  یو یپزشک یدوران مرخص یوجود دادستان نیبا ا. است دهیرس انیبه پا یو تیاست و محکوم
. در زندان بماند گریروز د 869 دیبا یکارگر زندان نیمحسوب کرده و ابالغ نموده است که ا بتیغ

سال زندان  کیرا به  شانیا یگرید یدر دوران گذراندن زندان پنج ساله با پرونده ساز نیعالوه بر ا
 یب نیدر اعتراض به ا یکارگر زحمتکش زندان نیا. استنظام محکوم کرده  هیعل غیبه اتهام تبل

که  خانوادهبا  یمالقات و نیدر آخر. باشد یخود م یمطلق اعتصاب غذا کرده و خواستار آزاد یقانون
 یکم شده و دچار ضعف جسم اریصورت گرفته است؛ وزن رضا بس وریشهر کمیروز چهارشنبه 

 .شده است

خود را از سالمت رضا  دیشد یتهران و حومه نگران یسرانکارگران شرکت واحد اتوبو یکایسند
 هیعل ییلغو احکام قضا نیهمچن شانیو شرط ا دیق یو ب یفور یدارد و خواهان آزاد یاعالم م یشهاب
 یکارگران و معلمان زندان گریو د کایسند رهیمد اتیه یاعضا گرید یو داود رضو یمدد میابراه

 .باشد یم

 تهران و حومه یاحد اتوبوسرانکارگران شرکت و یکایسند

 :رانیا یکارگر  یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم

 ! میکن یم تیحما شیاز اعتصاب غذا یدر کنار رضا شهاب 



شرکت  یکایسند رهیمد ئتیوعضو ه  رانیا یچهره سرشناس و خوش نام جنبش کارگر یشهاب رضا
 ییخود  به زندان رجا تیتمام محکوما رغمیعل ۱۳/۵/۹۹ خیتهران و حومه در تار یواحد اتوبوسران

 . شهر فرا خوانده شد واز همان روز نخست ، دست به اعتصاب غذا زد

ننشست و  کاریتهران هم ب  یدادستان سییدولت دوازدهم، ر نهیکاب رانیآستانه عزل  و نصب  وز در
 د،یرا با تهد نیعالف نیاز ا یادیز یعده ا. ، زهره چشم نشان داد یاسیو س یو مدن یگرربه فعاالن کا

 یو روح  یروان اراز آنان به زندان و اعمال فش یاحضار و فراخواندن دوباره  تعداد دیهشدار و تشد
شد که مبادا مردم فکر کنند باهر  ادآوریصحه گذاشت و  تیواقع نی، بر ا شانیبر خود وخانواده ها

دروازه  نیا ایز خواهد شود  ، با یاسیس یافضایبگذارد و  یرو به بهبود  دیاوضاع شا  یرییتغ
 شتریما ب! ستین یخبر نیگذاشت ، نه چن میباز خواه یشما شهروندان قدر یمحبس بزرگ  را برا

  .   داد میشمارا در منگنه قرار خواه

دوباره اورا به زندان  ییقضا  یبود، باترفندها دهیبه اتمام رس تشیکه قانونا  محکوم  یشهاب رضا
سخت   اریبس طیودر شرا  یقانون لیدور از  خانواده بدون وک دیندند و سالها باشهر فرا خوا ییرجا

  . محبوس باشد  ماریب یزندان با جسم

که بتواند آزادانه از موکلش دفاع کند   یقانون لیاز وک رانی، در ا یاسیس انیزندان نکهیا لیبدل
حقوق  یکنند ، آزادانه  با نهادها با روزنامه نگاران مستقل مصاحبه نکهی، حق ا ستندیبرخوردار  ن

 .تماس داشته باشند  را ندارند یبشر

امر دستشان  نیا) که البته ،  میندار یاسیس یکه ما زندان  تیذهن نیا  غیو تبل جیترو گریواز طرف د 
عوامل باعث  نیهمه ا( خواهند رفتار کنند  یآنطور که م یاسیس انیگذارد تا با  زندان یرا باز م
شکل اعتراض   نیرنشاندن خواسته  اش ، به خطرناکت یبه کرس ی، تنها راه برا یشد تا زندانخواهد 

  نیدر  ناعادالنه تر  ندیب یم ی، وقت یرضا شهاب. است ، دست بزند ( اعتصاب غذا) که همان 
 یها یو حساب نکردن مرخص تیدوره محکوم یاتمام قانون: ممکن قرارگرفته  از جمله   تیوضع
بدو ورود  همانشود  بناچار از  یبر حقش داده نم یبه خواسته ها یتیاهم نیکوچکتر زیو ن یپزشک

 زند یدست به اعتصاب غذا م

) طلبد که  یمهم م نیبرد ا یروز اعتصاب غذا به سر م نیدر آستانه شانزد هم نکیا ،یشهاب رضا
 یتا آزاد یرگر زندانکا نیاز ا  یکارگر یتشکل ها  یتمام( ضمن محفوظ داشتن جان وجسم رضا 

 .کنند تیحما ریگیو شرط او  متحدانه وپ دیق یب

 یو هر گونه عواقب ناش   میدان یحال حاضرم نیقوان یرانقض حت یکردن دوباره شهاب ی، زندان ما
و  یفور یوخواستارآزاد میدان یم یتیامن ستمیوس ییرا متوجه دستگاه قضا شانیا یاز اعتصاب غذا

 .میستوشرط او ه دیبدون ق

 رانیا یکارگر  یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم

۱۳/۳/۹ 
 !جان رضا شهابی به دلیل اعتصاب غذا و شرایط وخیم زندان رجایی شهر در خطر است

 دفاع از رضا شهابی  کمیته۹۱بیانیه شماره 

بر اساس اعالم سندیکای شرکت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، رضا شهابی از اعضای 
دیکا در اعتراض به حکم ناعادالنه مسوالن امنیتی و قضایی در زندان رجایی شهر دست به این سن

دستگیر شد و حین دستگیری و همچنین دوران  98رضا شهابی خرداد . اعتصاب غذا زده است



بازداشت مورد ضرب و شتم مأموران امنیتی قرار گرفت که همین موضوع سبب آسیب شدید به ناحیه 
صدمات . د؛ آسیب هایی که در نهایت منجر به دو مرحله عمل جراحی سنگین شدگردن و کمرش ش

جسمانی ناشی از این دوران باعث شد که وی شرایط تحمل زندان را نداشته باشد و پس از پیگیری 
های فراوان و تأیید پزشکی قانونی با مرخصی پزشکی او موافقت شد و رضا توانست چندماه را کنار 

د، ماه هایی که به تالش برای کسب درآمد حداقلی جهت تأمین معیشت خانواده گذشت و خانواده بگذران
الزم به ذکر است تمدید . به دلیل سنگینی این کارها، اوضاع جسمی رضا به مراتب از قبل بدتر شد

دوران مرخصی همواره با اطالع مسئوالن امنیتی و قضایی صورت گرفته بود و مسئوالن طی 
اما چند ماه . و تماس های تلفنی ادامه دوران مرخصی را کتبا و شفاها تأیید کردند مراجعات حضوری

قبل دادستانی تهران با تهدید ضبط وثیقه رضا شهابی را تحت فشار قرار گذاشت تا به زندان بازگردد 
و این در حالی بود که مأموران امنیتی طی تماس عنوان می کردند که مشکلی نیست و الزم نیست به 

در نهایت رضا شهابی اطالع یافت که دادستانی قصد ضبط وثیقه را دارد و برای . زندان بازگردد
در مرحله اول . جلوگیری از این امر مجبور شد روزهای کم باقی مانده از حکم را به زندان بازگردد

کردند مرداد، مسئوالن زندان به وی اعالم  01طی مراجعه حضوری به زندان رجایی شهر در تاریخ 
که نامه آزادی او روی پرونده است و فردا برای انجام کارهای ترخیص به زندان بازگردد، اما روز 
بعد که وی به زندان مراجعه کرد در کمال تعجب و ناباوری به وی اعالم کردند که هیچ کدام از 

 !روز در زندان بماند 869مرخصی های پزشکی او مورد قبول نیست و او باید 
بی که از شنیدن این امر شوکه شده بود، تصمیم گرفت در اعتراض به این تصمیم غیرقانونی رضا شها

روز از اعتصاب غذای او می  00اکنون . مرداد شروع به اعتصاب غذا کند 09مسئوالن قضایی از 
گذرد، شرایط جسمی او بسیار وخیم است و عالوه بر ضعف شدید ناشی از اعتصاب غذا از درد شدید 

زندانی  02زندان رجایی شهر که رضا و  05این در حالی است که شرایط بند . یز رنج میبردکمر ن
دیگر در آن به سر می برند بسیار غیرانسانی و اسفناک است؛ زندانیان از ابتدایی ترین امکانات اولیه 
نیز محروم اند و گرمای هوا و نبود امکانات خنک کننده، فقدان یخچال و نبود هوای کافی جهت تنفس 

ن را به شدت تحت فشار قرار داده است به نحوی که تعدادی از آنان نیز در اعتراض به این شرایط آنا
 .دست به اعتصاب غذا زده اند

اعتصاب غذای رضا و شرایط بد نگهداری زندانیان در این بند، وی را بسیار حساس کرده است و 
شهابی ضمن محکوم کردن اقدام کمیته دفاع از رضا . سالمتی او را شدیدا به خطر انداخته است

غیرقانونی و غیرانسانی سیستم قضایی و امنیتی در افزایش روزهای محکومیت رضا شهابی، 
خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او است و مسئولیت عواقب اعتصاب غذای رضا را مستقیما 

چاره دیگری برای رضا متوجه مسئوالن قضایی و امنیتی می داند که با اعمال شرایط غیرانسانی، 
ضمنا این کمیته اعالم می دارد که اکنون زمانی است که رضا شهابی به حمایت تمام . نگذاشته اند

و بکارگیری تمام توان و پتانسیل آنها در فشار به مسئوالن   فعاالن و تشکل های کارگری و اجتماعی
 .ب رضا شهابی باشیمقضایی جهت آزادی وی نیاز دارد، با تمام توان مان صدای اعتصا

 کمیته دفاع از رضا شهابی

 0986شهریور  0

k.d.shahabi@gmail.com 

 :کانادا یکارگران خدمات عموم هیاتحاد

 ! دیده انیپا یو آزار رضا شهاب تیاذ به

 !و شرط آزاد گردد دیو بدون ق یفور دیبا یرضا شهاب

 ۹۱۹۲اگوست  ۹۶
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 یخامنه ا یعل دیهللا س تیآ ران،یا یاسالم یجمهور رهبر

 یحسن روحان ران،یا یاسالم یجمهور سیرئ

و شرط آزاد  دیو بدون ق یفور دیبا یرضا شهاب! دیده انیپا یو آزار رضا شهاب تیبه اذ: موضوع 
 !گردد

خود را در مورد  یجد یما نگران ،(یوپیک)کانادا یکارگران خدمات عموم هیاز اتحاد یندگینما به 
تهران و  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایو خزانه دار سند رهیمد ئتیعضو ه ،یرضا شهاب

 .میکن یدوباره بازداشت شده است، اعالم م ۹۱۹۲اگوست  ۱ خیحومه، که از تار

و آزار و  تیم اذهدف قرار دادن و حبس مجدد و ناعادالنه او، و تداو نینگران ادامه ا قایعم ما 
 دوشرطیو بدون ق یفور یآزاد یبرا یالملل نیما مطالبه ب. میهست رانیدر ا یکارگر نیبازداشت فعال

 .میکن یرا دگر بار طرح م یزندان یکارگر نیفعال گریو د یرضا شهاب

سر کار و درحضور مسافران اتوبوس بطور  یرانندگ نیدر ح ۹۱۹۱در ماه ژوئن  یشهاب رضا 
ماه حبس در  ۹۱بعد از . محبوس شد نیزندان او۹۱۱مورد حمله قرار گرفت و در بند  زیخشونت آم

 میسال و پرداخت هفت و ن ۵به مدت  ییکایسند تیاز فعال تیسال زندان، ممنوع ۳به  ،یسلول انفراد
و  یجسم دیفشار شد لیبه دل. دادگاه انقالب محکوم شد ۹۵توسط شعبه  ینقد مهیتومان جر ونیلیم

گردن و کمر شد و  سکید هیاز ناح یدگید بیدچار آس یشهاب یآقا ،ییدر دوران بازجو شکنجه
داده  شانیبه ا یپزشک قانون هیبه توص یپزشک یبعد، مرخص یمدت. دیگرد یمجبور به دو عمل جراح

که در چهار نوبت مجزا در  دیدر دوران حبس مجبور گرد یشهاب یبه ذکر است آقا مالز. شد
 هیدر ژانو یشهاب یآقا.  الزم دست به اعتصاب غذا بزند یپزشک یمراقبت هااعتراض به عدم 

به  یانتظام یروهاین ورشیکه مربوط به  –" نظام هیعل غیتبل"شد و با اتهام  یدوباره دادگاه ۹۱۹۵
حبس محکوم شد و  گریسال د کیبه  –بود  ۹۱۹۲ لیآور ۹۲ خیدر تار نیبدنام او انزند ۶۵۱بند 

 .قرار گرفت دییمورد تا زینظر ن دیگاه تجدحکم در داد نیا

شد دست به اعتصاب غذا  یکه در ماه گوست دوباره زندان یاز زمان یشهاب یآقا  میا افتهیاطالع  ما
حال، مقامات  نیدر ع. در حبس بماند ۹۱۹۹دسامبر  ۹۹تا  دیاو با ،یطبق گفته دادستان. زده است

 بتیبود رد شده است و غ یپزشک یکه او در مرخص یتگفته اند که تمام مد یشهاب یزندان به آقا
 .در زندان بماند گریروز د ۱۳۹به مدت  دیگردد، و او با یمحسوب م

و حبس مجدد  ینگران تداوم هدف قرار دادن رضا شهاب قایکانادا، عم یکارگران خدمات عموم هیاتحاد
 نیما از خوست ب. است رانیدر ا یکارگر نیو آزار و بازداشت فعال تیو ناعادالنه او، و ادامه اذ

 یم تیاحم یزندان یکارگر نیفعال گریو د یو شرط رضا شهاب دیق یو ب یفور یآزاد یبرا یالملل
 .است یرضا شهاب یو تندرست یمسئول سالمت رانیدولت ا. میکن

 احترام با 

 یکشور استیهانکوک ،ر مارک

 یو خزانه دار کشور ریدب ،یفلور زیچارل

 : به رونوشت



 رانیا یاسالم یجمهور هییحقوق بشر، قوه قضا یعال یراشو

   در سازمان ملل رانیا یاسالم یدائم جمهور ندهینما

 تهران، یدادستان

 تهران یشرکت اتوبوسران 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاز اتحاد ب ریو تکث ترجمه

 :دییمراجعه نما یالملل نیاتحاد ب یسیانگل تیبه اصل نامه به سا یو دسترس شتریاطالعات ب جهت
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 را صادر کرد یاتجن یحکم جلب عل مشکاندی دادگاه

 شکرین یکایسند رهیمد دتیو عضو ه یکارگر اخراج ینجات یحکم جلب عل شمکاندی انقالب دادگاه
 دیبا ینجات یصادر شده و براساس آن عل وریشهر 2حکم روز پنجشنبه  نیا. هفت تپه را صادر کرد

 6 به ینجات یدادگاه، عل هیبراساس ابالغ. کند یحکم معرف یاجرا یروز خود را برا 5حداکثر ظرف 
  .ماه زندان محکوم شده است

قلب در سال  یهمچنان از عوارض عمل جراج ینجات یصادر شده است که عل یحکم در حال نای
فعال  نیصدور حکم جلب ا. تحمل زندان را ندارد یبرا یجسم ییدر رنج است و توانا 0985
 .اندازد یبه مخاطره م یرا به شکل جد شانیسالمت ا یکارگر

 !آزاد شد یشرق دیحم

 .آزاد شد یشرق دیحم شب اول شهریورماه،

دهم مرداد ماه در کرج روز رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند قابل یاد آوری است که این عضو
 .دستگیرشده بود

 ! میزیبرخ یاز محمد جراح تیه حماب

  3شماره  هیانیب

در زندان،  دچار  تشیسال محکوم نیدر سوم... یریگیپ تهیو عضو  کم یفعال کارگر  یجراح محمد
  .زاد شدآ فیناتوان ونح یسال زندان  باجسم 0پس از تحمل  یو. شد (  دییرویغده ت)  یر مایب

که به  ییرو به وخامت گذاشت تا جا شانیا یماریگذرد، ب یم شانیا یسال که از آزاد کی نیا یط
  هییزندان و قوه قضا نیمسئول یاز سو یعدم درمان بموقع و. قرار گرفت یناچار  تحت عمل جراح

 .سرطان کبد شد یماریدر زما ن حبس ، موجب ب
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و پس از چند    قرار  گرفت  یتحت عمل جراح شیتجر مارستانیهفته گذشته در ب ،یجراح محمد 
تحت مراقبت  دیبا یونمونه بردار شیآزما جهیمرخص شد اما تامشخص شدن نت مارستانیروز از ب

 . باشد

  کارگران ما

در بند تنها وتنها  انیزندان گریو د یمحمد جراح یماری،که مسبب ب میفشار یم  یاعتقاد پا نیا بر
 .پاسخگو باشد یاحتمال امدیدر مقابل هرگونه پ دیکه بااست  ییودستگاه قضا ستمیس

 تیرا حما( سابق) یاسیس یزندان نیکه ا یزانیعز هیبه کل یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم
و دستشان را از دور  میفرست یبکنند، درود م یمال تیحما شانیکرده اند و همچنان  مشتاق هستند از ا

 . میفشار یم یبه گرم

 ..... سابق یکارگر زندان یمحمد جراح.     0992.0500.1599.0602.حساب  شماره

 یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم

 ۹۶۱۳/ وریشهر/ ۹

 ریفوالد کو کارگر کارخانه555بالتکلیفی شغلی

فرستاده  یاجبار ینفر از کارگران به مرخص 355تا به امروز حدود  :ریفوالد کو کارگر کارخانه
 دیمجدد خط تول یانداز شمش و راه نیبه تأم دواریدر کارخانه مانده و ام زین گریفر دن 055شده و 
 .هستند

: به خبرنگاران گفت جاده عباس آباد، دگلیآران و ب کارخانه فوالد کویرواقع در انگراز کار یکی
 .در کارخانه حضور نداشته باشند گریروز است که به کارگران اعالم شده د 25حدود 

شرکت مطرح کردند و مقرر شد  رانیامروز کارگران مشکالت خود را با مد: دامه افزوددر ا یو
شرکت ادامه داشت؛ کارگران خود  دیماه پرداخت شود و اگر مشکالت تول وریحقوق کارگران تا شهر

 .رندیاشتغال قرار گ تیدر اولو د،یکنند تا با شروع دوباره تول یمعرف یکاریب مهیرا به ب

شرکت وجود  یمدت برا نیدر ا یشمش داخل نیامکان تأم: اذعان کرد ریفوالد کو رخانهگرکاکار نیا
 .بوده است یباالدست یها نداشته و علت آن، صادرات شمش خام توسط شرکت

کامل کارخانه تا آذرماه وجود  یلیبه تعط میدر مورد تصم ییها دهیدر حال حاضر شن: شد ادآوری یو
 .دارد

 یاجبار ینفر از کارگران به مرخص 905تا به امروز حدود  ر،یفوالد کوخانه کارگرکار نیگفته ا به
مجدد خط  یانداز شمش و راه نیبه تأم دواریدر کارخانه مانده و ام زین گرینفر د 005فرستاده شده و 

 .هستند دیتول

ارخانه به حضور ما در ک یقراردادها از ابتدا: اظهار کرد زیان نگردر رابطه با نوع قرارداد کار یو
 .است وریشهر انیها تا پا آن دیماهه شد و سررس 9ماهه بود اما امسال، قراردادها  6صورت 



 نیمتعدد، از جمله مشکل تأم لیتا کنون به دال یسال جار یاز ابتدا دگلیآران ب ریفوالد کوکارخانه 
مشکل موجب شد  نیمواجه بوده و تداوم ا یلیو رکود گسترده بازار مسکن با خطر تعط یشمش فوالد

 .متوقف شود انهکارخ نیدر ا دیتول گریتا بار د

در کشور است؛  لگردیم دیتول یخصوص یها شرکت نیتر شرفتهیاز پ یکیکه  دگلیآران و ب ریکو فوالد
 دیتول تیظرف دیبا کاهش شد یباالدست یصادرات شمش خام واحدها لیبه دل ریاخ یها در طول ماه

  .خود را متوقف کرده است دیور کامل تولبار به ط نیمواجه شده و ا

کارخانه خبر داد و اذعان  نیحل مشکل ا یامروز از دستور وزارت صنعت برا زین هیاحمد لیاسراف
که صورت گرفت؛ وزارت صنعت دستور به  ییها یکه برگزار شد و هماهنگ یجلسات یدر پ: کرد
 نیا دیمشکل تول ندهیآ یوزهار یشد تا ط کاشان داد و مقرر ریکارخانه فوالد کو هیمواد اول نیتأم

 .کارخانه رفع شود

مجدداً  دیآن، تول نیبود و با تأم هیکارخانه صرفاً بحث مواد اول نیتنها مشکل ا: در ادامه افزود یو
 .آغاز خواهد شد

کارخانه  نیا ازیشمش مورد ن: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خاطرنشان کرد سیرئ
با اقدامات صورت  میدواریکه ام شد یم نیاز ذوب آهن تأم زیاز آن ن یخوزستان و مقدار از فوالد

 .شود لیشمش به کارخانه تحو نیگرفته، مجدداً ا

با  میما معتقد: کرد حیتصر دیمجدد خط تول یانداز در رابطه با زمان راه یدر پاسخ به سؤال هیاحمد
 .وجود نداشته باشد ریکارخانه فوالد کو دیبابت تول ینگران ندهیآ یروزها یمشکالت، در ط نیرفع ا

 حقوق کارگران کارخانه آجر دهدشتماه 4عدم پرداخت

 یکاریدر آستانه ب این واحد تولیدیکارگر 025 

ماه حقوق معوقه در آستانه 4با راحمدیو بو هیلویدر استان کهگ واقع  کارخانه آجر دهدشت کارگر025
 .بیکاری قراردارند

 کارخانه آجر دهدشت ماه است که حقوق کارگران4رشاتی که امروز رسانه ای شد،براساس گزا
کارگرش بدلیل احتمال تعطیلی قریب الوقوع این واحد صنعتی در آستانه بیکاری 025پرداخت نشده و

 .قرار دارند

 رکود در بازار لیدل آن به داتیاما تول است دیدرحال تولکارخانه آجر دهدشت بنابهمین گزارشات،
کارخانه  نیا یلیادامه داشته باشد بدون شک شاهد تعط یاگر روند کنون .ندارد یداریمسکن خر

 .بود میخواه

 .بدهکاراستبرق و گاز یها به شرکت اردیلیم کیکارخانه آجر دهدشت 

 بیمه بیکاری کارگران بیکارشده ساختمان پالسکو آخرین خبر درباره

: کارگران پالسکو گفت یکاریب مهیب تیوضع نیآخر از مشاغل وزارت کاردرباره تیحما رکلیمد
بهره مند هستند اما  یکاریب مهیب یایبودند که تا کنون هم از مزا مهینفر از کارگران پالسکو ب ۵۶۱

 .کردند افتیدر یکاریب مهیب یماه مقرر۲به مدت  ینبودند ول مهینفر ب ۹۲۱۱



کارگران پالسکو  یکاریب مهیب تیوضع نیدرباره آخری در گفت وگو با خبرنگار یاوری میکر
را  یکاریب مهیب یمقرر افتیاحراز در طیشرا یکارگران پالسکو به لحاظ قانون نینفر از ب 095:گفت

چه . مشمول بودند ریغ فرن 0488حدود . کنند یم افتیآنها برقرار شده است و در یداشتند و مقرر
 .مشمول بودند ریکارگر و چه کارفرما و چه صاحبان حرف غ

دولت مقرر شده که کارگران  تیمطابق مصوبه هئ: بودند افزود مهینفر فاقد ب 0488 نکهیا انیبا ب یو
ماه 4نفر تا  0488 نیکه ا رندیبگ یکاریب یماه مقرر4دولت  ئتیپالسکو مطابق مصوبه ه مهیبدون ب
 .کردند افتیدر یکاریب مهیب یمقرر

دولت  ئتیکار با اشاره به مصوبه هوزارت  یکاریب مهیاز مشاغل و ب تیکل حما ریمد
شدند،  یم یکاریب مهیداشتند و مشمول مقررات  قانون ب یاجتماع نیتأم مهیکه سابقه ب یکارگران:گفت

 قهماه ساب6از کارگران پالسکو کمتر از  یتعداد.  بهره مند شدند یکاریب مهیب یمطابق قانون از مقرر
 مهیب یمقرر افتیدر یایماه بودند از مزا6از  شتریسابقه ب یکه دارا یکار داشتند اما  مطابق کارگران

 .استفاده کردند یکاریب

 9کارگران،  یکاریب مهیحق ب: کرد انیوزارت کار ب یکاریب مهیاز مشاغل و ب تیکل حما ریمد
 رمترقبهیکه به علت بروز حوادث غ یشدگان مهیبه عالوه ب. کنند یم افتیاست که در یدرصد مبلغ

تعاون، کار و رفاه  یواحد ها یشوند با معرف یم کاریب... و  یجنگ و آتش سوزمثل زلزله، 
 .کنند یاستفاده م «یکاریب مهیب یمقرر»از  یعاجتما

 کاره مهیدر ساختمان نیک کارگرمرگ  درباره

نان از خانه خارج شده  دیخر یفکر کرد برا. از محسن نبود یشد، خبر داریاز خواب که ب سلمان
با  رفت یبه سمت در که م. خارج شد تا قبل از آمدن کارگران در را باز کند ینگهبان از اتاق. است

 .بود زیآو جسد محسن در طبقه اول حلق. رو شد روبه یصحنه تلخ

 کاره مهیمرگ خاموش در ساختمان ن ریتصو 

و با برگشت  یبه اتاق نگهبان. کرد اما او مرده بود شیچند بار صدا. خودش را به او رساند عیسر
 .تماس گرفت سیصاحب ساختمان و پل

گزارش، موضوع را به  دیبا تائ. رساند کاره مهیخود را به ساختمان ن یبعد مامور گشت کالنتر یقیدقا
صحنه در محل  یبررس میدستور داد صحنه جرم حفظ شود و ت یقاض. قتل اعالم کرد کیبازپرس کش
 .حاضر شوند

آدرس را در غرب . به او اعالم شد یکه گزارش خودکشبود  یآگاه سیپل ریدر مس یریم سروان
که به مقابل ساختمان  داد یصبح را نشان م 8ساعت،  یها عقربه. آنجا شد یتهران گرفت و راه

 .دیرا د زیوارد ساختمان که شد، جسد حلق آو. دیرس کاره مهین

 .آورده نشده بود نییو جسد پا دهیبه محل نرس تیهو صیتشخ میت هنوز

کرد و از او  یکارآگاه خودرا معرف. به سمت او آمد یمامور جوان. را گرفت یفسر کالنترا سراغ
 .خواست گزارش حادثه را بدهد



ها  بود و شب یگریاو اهل شهر د. ساختمان بود نیمرد جوان به نام محسن کارگر ا: جوان گفت مامور
سلمان که صبح از خواب . ماندند یم نجایها ا به نام سلمان شب یگریاو و کارگر د. دیخواب یم جا نیهم

شده  ریگ بود او گوشه یمدت. رو شده و با ما تماس گرفت دوستش روبه زیبا جسد حلق آو شود یم داریب
. کرده است زیصبح زود خود را از سقف حلق آو رسد یبه نظر م. و علت آن مشخص نبود

 شتریو ب دیایب نییجسد پا دیلبته بابدن او نشان نداد ا یرا رو یریاز درگ یآثار هیاول یها یبررس
 .شود یبررس

هم در  یا لهیوس چیه. شد یم دهیگردنش د یرو یرد کبود. محل پرداخت یسپس به بررس سروان
 یا هیکه در محل بود خواست چهارپا یاز سرباز. شد ینم دهیهم د یاطراف او نبود و آثار مشکوک

 .انتقال دهد نییو جسد را به پا اوردیب

بعد از هر سوال . خونسرد بود یلیمرد جوان خ. کند قیفاصله سراغ سلمان رفت تا از او تحق نیا در
 .داد یو پاسخ م کرد یم یمکث کوتاه

 کرد؟ یچرا خودکش محسن

دو بار . زد یحرف نم یبا کس. شده بود ریگ قبل گوشه یاما به همکارتان گفتم از مدت. دانم ینم من
به . با من حرف زد یدفعه دوم با لحن بد یحت. نداد یاما پاسخرفتارش سوال کردم  رییدرباره تغ

 .گرفتم در کارش دخالت نکنم میتصم لیدل نیهم

 د؟یکرد دایجسد را پ چطور

 .دمیشدم آن را د داریکه ب صبح

 از اتاق خارج شده بود؟ یچه زمان ینشد متوجه

 .خواب بودم. نه

 ؟یاطراف آن دست زد لیوسا ایجسد  به

 .نکنم یآنها از من خواستند تا آمدن ماموران کار. و صاحبکارم زنگ زدم سیلبه پ عیسر. نه

 ؟یاو اختالف داشت با

 .به او حق دادم. نبود یرفتارش ناراحت شده بودم اما آنقدر جد از

 .کارگران پرداخت و بعد از آن گزارش ماجرا را به بازپرس داد گریاز د قیبه تحق سروان
  راحمدیکارخانه فوالد بو نفجاراکارگر در حادثه 4میت ومصد

 .مصدوم شدند راحمدیکارخانه فوالد بو شهریور2کارگردر حادثه انفجارعصر روزپنج شنبه 4

انفجار : گفت راحمدیو بو هیلویکهگ یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد سیرئدرهمین رابطه،

 .شد یواحد صنعت نیا چهار تن از کارگران تیمنجر به مصدوم راحمدیدر کارخانه فوالد بو



محمد 'و ' یدونیخدامراد فر'، 'یصبور دیسع'چشم،  هیاز ناح' یمیکر یعل' :افزودپورانفرد  جالل

در  اسوجی یبهشت مارستانیدر ب نکیا شدند که هم تیدست و پا دچار مصدوم هیاز ناح زین' دستمزد

 .حال مداوا هستند

از  یکیاز موج انفجار در  یحادثه ناش نیانه، ابه گفته مسئوالن و کارگران کارخ: ابراز داشت یو

 .ها و ترکش مواد بوده است کوره

کارخانه و فوران مواد مذاب  نیذوب ا یها از کوره یکیبر اثر انفجار در  زین یخرداد سال جار اول

کشته  زیمصدوم و سه تن ن یکارگاه صنعت نینفر از کارگران شاغل در ا 1از آن،  یو تشعشعات ناش

 .شدند

هزار تن  222ساالنه  دیبا تول راحمدیو بو هیلویتنها کارخانه فوالد استان کهگ راحمدیفوالد بو کارخانه

 .نفر را فراهم کرده است 252از  شیاشتغال ب نهیشمش فوالد زم

 جان باختن کارگرشهرداری بابل حین کار براثرتصادف

و چهار  نهیچهارگنج نیمدرس ب نابایدر خشهریور کارگرشهرداری بابل حین کار2روزپنج شنبهعصر

 .براثرتصادف جانش را ازدست داد راه فرهنگ

 یصادف خودروت درباره بابل یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد یروشن سخنگو ایغالم ن

 : گفت انخبرنگار هب با پاکبان شهرداری بابل یسوار

به سر در دم جان  یجد اریبس بیشدت جراحات و آس لیبه دل بابل یساله شهردار ۲۱کارگر این 

 .ماند جهینت یاورژانس ب یها نیتکنس CPR ایاح اتیباخت و عمل
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