
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارگران ميبد با تجمع مقابل دانشگاه اين                    
  شهر به جنبش کارگری پيوستند

اسفند کارگران سه کارخانه کاشی و        ١۴روز شنبه   
سراميک سازی دولتی در ميبد با تجمع مقابل                      
دانشگاه آزاد اين شهر خواستار پرداخت                                 

 .دستمزدهای عقب افتاده خود شدند

به گزارش دانشجو نيوز، تعداد زيادی از                                
دانشجويان دانشکده حقوق و دانشکده فنی دانشگاه          

 . آزاد ميبد نيز به جمع کارگران پيوستند

" مرگ بر ديکتاتور  "معترضين شعارهايی از قبيل      
اين .  سر می دادند  "  اتحاد-کارگر، اتحاد -دانشجو"و  

 . تجمع با قرائت بيانيه ای به پايان رسيد

در اين بيانيه کارگران، احمدی نژاد را                                     
" ديکتاتوری کوچک اما دروغگويی بزرگ                    "

" وعده ی سر خرمن       "ناميدند و وعده هايش را             
نکته ی قابل توجه عدم حضور نيروهای         !  خواندند

 .انتظامی و امنيتی در حاشيه ی اين تجمع بود

اردکان و ميبد  -اسفند نيز جاده ميبد     ١٣روز گذشته   
يزد توسط کارگران به مدت بيست دقيقه بسته شده    -

(بود اين جاده استان های تهران، قم، اصفهان،              . 
  ).يزد، کرمان و بندرعباس را به هم متصل ميکند

 

کارگران مجتمع صنعتی گوشت فارس در                   
محل سخنرانی احمدی برعليه سرمايه داری           

 شعار دادند 
همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به شيراز،                   
کارگران مجتمع صنعتی گوشت صبح امروز                    

 . مقابل استانداری فارس تجمع کردند

کارگران مجتمع صنعتی گوشت در نزديکی تاالر          
سخنرانی احمدی نژاد با در دست داشتن پالکاردها         
تجمع کرده بودند که نيروهای امنيتی آنها را                         

 . مجبور به ترک محل کردند

نفر از کارگران           ١٠٧بر اساس اين گزارش،             
مجتمع صنعتی گوشت فارس در حالی از اسفند                 

اند که تاکنون حق              از کار اخراج شده             ١٣٨٨
شان نيز    ها پرداخت نشده و بازنشستگی        سنوات آن 

مطالبات فعلی اين کارگران         .  برقرار نشده است     
 . ميليارد ريال است ٢٧بيش از 

همچنين کارگران اين استان چندی پيش با در                      
ما همچنان    ”دست داشتن پالکاردهايی همچون               

ما کارگران را به سرمايه داران             ”و   “  ايم  گرسنه
 . به استقبال او رفته بودند“ اند خون آشام فروخته

احمدی نژاد هم در پاسخ به فريادهای کارگران                  
وزرای صنايع و ارتباطات بايد مشکالت          «:  گفت

شما را حل و به اين مشکالت رسيدگی کنند، در                 
صورتی که اين اتفاق نيفتد آن دو را تحويل شما                 

 .»!ها بکنيد دهم که هر کاری که خواستيد با آن می

 

کارگر جان      ٢در اثر غرق شدن يک لنج                 
 باختند

در پی غرق شدن يک لنج باری در آبهای خليج                  
نفر از کارگران اين لنج جان خود را از              ٢فارس  

اين اتفاق ناگوار در محدوده ی آبهای            .دست دادند 
 . ايران در حوالی جزيره قشم اتفاق افتاد

نکته قابل توجه اين است که به گفته مردان دريا                 
در اين منطقه اگر در محدوده آبهای امارات                         

دقيقه نيروی نجات      ٣٠مشکلی پيش آيد کمتر از          
خود را به محل می رساند اما در آبهای ايران اين             

ساعت در خواست کمک کرده است           ۵لنج حدود    
ولی کمکی به ايشان نشده و در خصوص اتفاقات             
اين چنينی هيچ ارگانی در ايران دارای مسئوليت             

 .نگشته است

 ! زندانهای رژيم اسالمی سرمايه، مملو از کارگران زندانی است

 !تا آزادي رضا شهابي و ديگر زندانيان آارگر از پاي نخواهيم نشست
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برادر منصور اسانلو از اول آذرماه ناپديد                  
 شده است 

افشين اسانلو برادر منصور اسانلو از اول آذرماه             
ناپديد شده و به گفته همکارانش چند مامور لباس               
شخصی او را از ترمينال جنوب با خودشان برده             

 .اند

گفته می شود که وی به زندان اوين منتقل شده                     
است اما مسئوالن زندان اوين از هرگونه اعالم                 

 .خبری در مورد وی تا کنون خودداری کرده اند

گفتنی است؛ مسئوالن زندان اوين هنگام بازداشت          

منصور اسانلو رييس سنديکای کارگزی شرکت              
واحد نيز تا چهار ماه از اعالم حضور وی د ر                    

 .اين زندان خودداری می کردند

در حال حاضر هيچ اطالعی از افشين اسانلو در              
دست نيست و مشخص نيست که وی به چه اتهامی      

 .بازداشت شده است

 

عدم پرداخت بيش از يک سال از حقوق                       
 کارگران ريسندگی نختاز در گيالن 

شرکت توليدی و ريسندگی نختاز درگيالن که قبال          
کارگر داشت در حال حاضر تعطيل         ٣۵٠بيش از   

اين شرکت حقوق بيش از يک سال                .  شده است  
 .کارگرانش را نپرداخته است

به گزارش آژانس ايران خبر، کارگران پيگيری               
های مستمری دررابطه با دريافت حقوقشان کرده           

 . اند، اما تاکنون هيچ پاسخی نگرفته اند 

سال سابقه کاردارند     ٢٣تا    ٢٢اين کارگران بعضا    
ميليون تومان از         ١٠تا      ۶و هر کدام بين بين             

 .شرکت طلب دارند

ماه حقوق کارگران شرکت           ۵عدم پرداخت      
 سپيد بافت صبا 

شرکت سپيد بافت صبا در گيالن، که حدود دو                    
سال است تعطيل شده حقوق تعدادی از کارگران و          

. منجمله نگهبانان کارخانه را پرداخت نکرده است        
به گزارش آژانس ايران خبر، به نگهبانان کارخانه        

 .ماه است که حقوقی داده نشده است ۵بيش از 

عليرغم تالش و پيگيری کارگران ولی هيچکس               
پاسخگونيست و جواب مشخصی به کارگران داده          

 .نمی شود 
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 !دستگيری فعالين کارگری موقوف

 !کارگران زندانی، فورًا و بی قيد و شرط بايد آزاد شوند

 سه رگ قلب منصور مسدود شده است 
خواهر منصور اسانلو، رئيس هيأت مديرۀ سنديکای کارگران         
شرکت واحد اتوبوسرانی و فعال کارگری از وضعيت خطرناک 
سالمتی برادرش در زندان گفت و اينکه وضعيت قلب او در                

 .وضعيت بحرانی بوده و نيازمند عمل فوری جراحی است
: فرشته اسانلو به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت  

چيزی به اتمام دوران محکوميتش نمانده است، دو يا سه                «
ماه ديگر بايد آزاد شود اما االن وضعيت قلبش خطرناک شده            

ماه پيش وقتی بهداری زندان قادر به بهبود او نبوده                .  است
است او را به بيمارستانی خارج از زندان برای آنژيوگرافی                

آنجا پزشکان تشخيص دادند که سه رگ قلبش           .  منتقل کردند 
ما هم تقاضا   .  مسدود شده است و نياز به جراحی فوری دارد         

کرديم که کمک کنند تا ايشان برای معالجه به بيرون فرستاده            
 ».شود که البته تا االن هيچ خبری نشده است

وی با اشاره به پيگيری های که برای خروج منصور از                        
عليرغم پيگيری های ما و       «:  زندان انجام گرفته است، گفت      

وضعيت حاد آقای اسانلو، دادستان هنوز برای بستری شدنش   
صدرصد از جواب      .  در بيرون زندان موافقت نکرده است             

آنژيوگرافی آقای اسانلو خبر دارند و حتما آنقدر متوجه                         
هستند که بدانند در اين شرايط او بايد تحت درمان فوری                       

 ».قرار بگيرد
« :  فرشته اسانلو درباره وضعيت او در مالقات هايش گفت              

من به علت بيماريم مدتی است به ديدنش نرفته ام اما                               
فرزندانش که به ديدنش رفته اند، می گويند حال روحيش مثل 
هميشه خوب است اما از نظر جسمی مشکل دارد، او به غير             
از مشکل قلب، ديسک کمر در زندان به سراغش آمده و                        

پس از عمل جراحی که دو        .  چشمانش هم عفونت کرده است     
سال پيش برای چشمش انجام داد هر چند وقت يکبار چشمش   
عفونت می کند، محيط زندان آلوده است و چشمان سريع                      

 ».دچار عفونت می شود
اگر که مسوالن طبق قانون          «:  خواهر منصور اسانلو گفت      

از .  رفتار کنند االن بايد منصور برای معالجه آزاد شود                        
 . حبسش فقط دو، سه ماه باقی مانده است

او چهار سال ونيم است که در زندان است بدون اين که                           
حاال که نياز مبرم برای          .  يکبار هم به مرخصی آمده باشد           

اين را   .  درمان دارد حقش است که از زندان خارج شود                    
پزشکان بارها اعالم کرده اند و نتيجه آنژيوگرافی هم به                       

آيا او مثل هر زندانی ديگر حق        .  دادستانی فرستاده شده است   
 ».مداوا ندارد؟



 ٣ 
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 کارگران نساجی مازندران دست به تجمع زدند 
تعداد زيادی از کارگران نساجی مازندران در                   

در اين   .  مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع نمودند          
تجمع اعتراض آميز کارگران نساجی مازندران با          

هايی خواستار      در دست داشتن پالکارد و پارچه            
عملی نمودن تعهدات صاحبان سرمايه نسبت به                

ها و تعهدات مکتوب شده خود به کارگران                وعده
اين تجمع در حالی شکل گرفته است که پير             .شدند

فلک فرماندار قائمشهر در ديدار اعضای هيئت                
اجرايی خانه کارگر در هفته گذشته اظهار داشته              

در هفته جاری با پرداخت دو ماه از حقوق                :  بود
کارگران اين کارخانه، کار بی نظيری انجام                        

ماه عقب  ۴گيرد که در ظرف يک ماه حقوق                می
 .شود افتاده کارگران پرداخت می

 
پايان موفقيت آميز اعتصاب کارگران پتروشيمی           

 تبريز 
کارگر پيمانی مجتمع پتروشيمی          ١٨٠٠اعتصاب   

تبريز با قبول درخواست آنها از سوی استانداری             
آذربايجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی            

 ...روز سه شنبه پايان يافت 
 ٢٠١١مارس  ٩ - ١٣٨٩اسفند  ١٨چهارشنبه 

اعتصاب کارگران پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريز        
با قبول درخواست آنها از سوی استانداری                            
آذربايجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی            

 .روز سه شنبه پايان يافت
اين کارگران از روز هفتم اسفند ماه در اعتراض             

 .شرايط کاری خود دست به اتعصاب زده بودند
کارگر پيمانی مجتمع پتروشيمی      ١٨٠٠درخواست  

تبريز، حذف پيمانکار و قرارداد مستقيم کاری با              
اين واحد توليدی و نيز برخورداری از حقوق و                
مزايايی بود که برای کارگران رسمی در نظر                   

يکی از کارکنان مجتمع                    .گرفته شده است            
کارگرانی که  :  پتروشيمی تبريز به راديو فردا گفت     

سال    ١٧تا      ١۵در اين مجتمع شاغل اند، بين                 
سابقه کار دارند که پا به پای نيروهای رسمی کار            

کرده اند و از آنان مانند همين نيروها کار کشيده                
  .شده است

 
 ۵تجمع زنان معلم در اعتراض به عدم دريافت                

 ماه حقوق 
تن از خانم های معلم مناطق صعب           ۵٠٠بيش از   

العبور و محروم استان تهران در اعتراض به                     
تحقق نيافتن خواسته های خود و عدم دريافت                      

ماه، صبح امروز در تهران دست        ۵حقوق بيش از    
به گزارش سرويس زنان جهان، اين      .به تجمع زدند  

بانوان معلم که عمدتا معلمان نهضت سواد آموزی          
مامور به خدمت در مناطق محروم و روستاهای              
بومهن و رودهن و ديگر مناطق صعب العبور و              
محروم استان تهران بوده اند به دليل عدم دريافت             

و ...  خدمات رفاهی مانند بيمه، عيدی، سنوات و            
ماه صبح      ۵همچنين عدم دريافت حقوق بيش از             

 .امروز دست به تجمع زدند
گفته می شود اين معلمان از ابتدای سال تحصيلی             

ماه   ۵ماه حقوق دريافت کرده اند و حدود              ٢تنها  
 .است که دريافت حقوق آنها به تعويق افتاده است

اين زنان اطالع دادند که از سوی بخش هايی از                
آموزش و پرورش در صورت اعتراض تهديد به            

يکی از اين معلمان که نخواست          .  اخراج شده اند   
"نامش فاش شود گفت       از بخش های وابسته به         : 

آموزش و پرورش به مدير مدرسه ای که در آن                 
تدريس می کنم تماس گرفته شده و از مدير                            
خواسته اند معترضان را جهت برخورد و حتی                 

 ."اخراج به آنها معرفی نمايد
اين زن معلم با بيان اينکه اغلب اين معلمانی که                  
حقوق دريافت نکرده اند در شرايط مالی بدی                      
هستند و از معلمان نهضت سواد آموزی هستند که           

: مامور به خدمت در مناطق محروم شده اند، گفت          
کار در اين مناطق به قدری شرايط سختی دارد               "

که اغلب معمان آموزش و پرورش از تدريس در             
آن مناطق امتناع می کنند و حاضر نيستند به آن                 

 ."مناطق بروند
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 ! همبستگی کارگری مرز نمی شناسد
 !زنده باد همبستگی جهانی کارگران

 عدم برگزاری دوباره ی دادگاه رضا شهابی 
 

 ١۵بر اساس خبری که به تاييد يکی از اعضای خانواده رضا شهابی رسيده، امروز يکشنبه                 
دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی در ساعت مقرر برای برگزاری                  ١۵اسفند شعبه ی     

 . دادگاه به وکيل رضا، آقای شفيعی اعالم کرده است که امروز دادگاه رضا برگزار نخواهد شد
اين اقدام مورد اعتراض وکيل قرار گرفته است و ايشان حضور خويش در داگاه و عدم                                
برگزاری جلسه ی دادرسی توسط دادگاه را صورتجلسه کرده و به امضای شعبه رسانده                           

 .است
توضيح داده اند که پرونده ی رضا شهابی نزد آنان نيست و دادستان                  ١۵مسئولين شعبه ی    

پرونده را به داليلی که به وکيل توضيح داده نشده، درخواست کرده و در حال مطالعه آن                            
اين در حالی است که در مدت طوالنی که پرونده مفتوح بوده است دادستان فرصت                        .  است

داشته است که پرونده را درخواست کند اما درست در زمان تعيين شده توسط خود مقامات                      
 . قضايی اين اقدام را انجام داده است

ديماه و در حدود يک ماه و            ٢٨قابل ذکر است که در        
نيم پيش نيز دادگاه رضا شهابی به داليل ديگر برگزار               

تعدادی از افراد خانواده رضا و همچنين دختر                  .  نشد
خردسال وی به اميد ديدن رضا به دادگاه مراجعه کرده             
بودند، اما ضمن اينکه رضا را مالقات نکردند پس از                
شنيدن ماوقع از زبان وکيل مدافع رضا، با بالتکليفی و            

 . نگرانی آنجا را ترک کردند
رضا شهابی کارگر و عضو هيات مديره سنديکای                       

ماه است که کماکان        ٩کارگران شرکت واحد در حدود         
زندان اوين در بالتکليفی و در بازداشت              ٢٠٩در بند    
به سر ميبرد در حالی که قرار بوده است در   !) ؟(موقت 

ميليون تومانی که خانواده            ٦٠مهرماه با وثيقه ی            
 . توديع کرده بودند آزاد شود



 ۴ 

۴ 

جان باختن يک کارگر و مجروح شدن                           
 کارگری ديگر در محل کار 

يک کارگر    ٨٩شنبه دهم اسفند ماه سال            روز سه 
هنگام کار در    “  حسين عزيزيان ”ساختمانی با نام      

يک ساختمان چند طبقه، به دليل عدم مسائل ايمنی           
 .سقوط کرد و فورا جان باخت

ساله اهل روستای آخکند از       ٣٠“  حسين عزيزيان ”
توابع شهرستان سقز، به عنوان کارگر فصلی در             

جسد اين کارگر    .  شهر تهران مشغول به کار بود         
در ميان غم و اندو مردم زيادی از شهر سقز و                    
روستاهای اطراف سقز و بوکان به خاک سپرده               

 .شد
گزارشی ديگر حاکی از آن است که روز پنجشنبه           

اسفند ماه سال جاری، يکی از کارگران                          ١٢
های بخش خصوصی کردستان بر اثر                      شرکت

استفاده غير مجاز مواد منفجره دچار سوختگی                 
نام دارد و       “  هادی مصطفائی   ”اين کارگر       .  شد

برای شرکت توزيع برق کردستان با دستگاه                       
های دکل برق کار               کمپرسور جهت حفر چاله          

بر اساس اين گزارش کارفرما برای                .  کرد    می
پيشبرد سود بيشتر نامبرده را وادار به استفاده از              

کرده است که به دليل رعايت نکردن            “  تی  ان  تی”
موارد ايمنی از ناحيه دست به شدت دچار                              

الزم به ذکر است که نامبرده        .  سوختگی شده است  
فاقد بيمه تامين اجتماعی است و در خانه خود                      

 .بستری شده است
 

اعتراض کارگران قراردادی در پتروشيمی              
 شيراز به تبعض و بی عدالتی 

نفر از کارگران پتروشيمی شيراز             ١٨٠٠حدود   
غير رسمی و قراردادی هستند که از مزايا و بيمه            
و حقوق شغلی کارگران پتروشيمی محرومند و                
بويژه از بابت بی عدالتی و تبعيضی که بين                          
کارگران رسمی و قراردادی وجود دارد معترض          

 .می باشند
به گزارش آژانس ايران خبر، يکی از کارگران                

بعد از واگذاری پتروشيمی     :  در اين رابطه ميگويد    
به سپاه و خصوصی شدن اين شرکت، مشکالت               

 ١۴در حال حاضر عليرغم         .  ما خيلی بيشتر شد      
هزار تومان    ٣٠٣سال سابقه کار حقوق پايه همان        

ميباشد که با ا ضافه کاری و ساير مسايل حاشيه                
هزارتومان در ماه می            ۴٧٠تا      ٣٩٠به حدود      

رسد، در حالی که در همين موضع کاری با همين            
حجم کار، يک کارگر رسمی حدود يک ميليون و            

جانبی هم به    .  …و مزايا و      .  هزار ميگيرد   ۴۵٠
 .شود آن افزوده می

کارگر رسمی و                  ٢٧٠٠پتروشيمی شيراز            
درصد قراردادی      ۶٠قراردادی دارد که بيش از           

 .می باشند 
 

کارگران کارخانه فوالد ميبد در پنجمين روز            
 اعتصاب 

 ١٠٠بيش از      ١٣٨٩/    ١٢/    ١٨روز چهارشنبه    
نفر از کارگران کارخانه فوالد ميبد در مقابل                       

 .فرمانداری اين شهر تجمع کردند
به گزارش آژانس ايران خبر، کارخانه فوالد از                

های فعال ميبد بوده که بعد از                                         کارخانه
سا زی بحرانی شده و نهايتًا تعطيل                       خصوصی

 ٧کارگر اين کارخانه       ۵٠٠گرديده است، بيش از      
به گفته يکی از کارگران          .  اند   ماه حقوق نگرفته    

شرکت کننده در اين تجمع، آنها روز چهارشنبه                 
پنجمين روز اعتراض و تجمع خود را پشت سر               

 .گذراندند
 

اعتصاب کارگران پروژٔه سيکل ترکيبی                       
 نيروگاه گازی آبادان 

نفر از کارگران تحت پوشش يکی از                ٨٠حدود   
پيمانکاری هايی مشغول در پروژٔه سيکل ترکيبی           

اسفند به دليل      ١٧نيروگاه گازی آبادان ازدر روز        
 .پرداخت نشدن حقوقشان دست از کار کشيدند

گفته می شود که اين کارگران با تامين بخشی از                
اسفند دوباره به سر کار                    ١٩مطالباتشان از        

 .بازگشتند
: گو با خبرنگار ايلنا گفتند        و  اين کارگران در گفت     

“ .ايم  حدود سه ماه است که حقوق دريافت نکرده           ”
به گفتٔه آنان پرداخت نشدن حقوقشان سبب بروز              
مشکالت فراوانی از جمله تاخير در پرداخت                     
قبوض، گذران زندگی و هزينٔه تحصيل فرزندان             

 .شده است
نزديکی به ايام نوروز و نياز به            ”:  ها افزودند   آن

تامين مايحتاج مورد نياز خانواده مشکالت آنان را         
 .“.دوچندان نموده است

اسفند در پی اعتصاب کارگران بخشی              ١٩روز   
از مطالبات اين افراد به گفتٔه نظری مدير پروژٔه               
سيکل ترکيبی نيروگاه گازی آبادان  پرداخت شد و          
مابقی طلب کارگران نيز اعالم داشت متعاقبًا                      

 .پرداخت خواهد شد
 

واحد توليدی در ساوه مشکل عدم                           ٢۴
 پرداخت به کارگران دارند 

 ٢۴حداقل  :  گويد  کارگر ساوه می    دبيراجرايی خانه   
واحد توليدی در اين منطقه به دليل داشتن شرايط              
بحرانی در پرداخت مطالبات کارگران خود دچار          

 “.تاخير جدی هستند
وگو با خبرنگار ايلنا،       مهدی زمانی نوری در گفت     

های متفاوت    ها که در زمينه     در اين کارخانه  ”:  گفت
توليدی چون ساخت لوله و پروفيل، آلومينوم،                     
فوالد، چوب، شيشه و شير و لبنيات فعاليت دارند             

 “.کارگر مشغول فعاليت هستند ١٨٠٠بيش از 
ترين   تعداد کارگران در کوچک   ”:  تصريح کرد   وی  

ترين واحد      نفر و در بزرگ          ٩زده      واحد بحران  
 “.نفر است ۴٠٣زده  بحران

اين فعال کارگری با بيان اينکه بيشتر مطالبات                   
معوقه کارگران اين واحدهای توليدی مربوط به               

های اخير و عيدی پاداش پايان سال است،                     سال
ها با کارگران        در برخی از اين کارخانه         ”:  گفت

حتی بابت پرداخت مطالبات مربوط به چهار سال           
 “.اخير نيز تسويه حساب نشده است

 
دو کارگر ديگر قربانی عدم رعايت ايمنی در            

 محل کار شدند
 ١٩روز      ٩متاسفانه مطلع شديم که در ساعت                

اسفند در خيابان پاسداران بر اثر ريزش ديواره                 
مترمربع به دليل         ۵٠٠يک ساختمان به متراژ            

خاکبرداری غير اصولی دو تن از کارگران در                 
 .زير خاک مدفون شدند

 

مارس ١٣                                         ١٨شماره                                   بولتن اخبار کارگری   
ش کارگری ايرا ن 
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 !به نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج کشور بپيونديد


