
 8331مرداد ماه  3اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 دگردن باید آزاد کارگر جهانی روز مراسم های بازداشتی

 ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری رشت نسبت به کاهش حقوق وعدم پرداخت بموقعش -

راه آهن دراعتراض به عدم اجرای طرح تجمیع ویلکوموت ترایواحد تعم نامه سرگشاده صدها کارگر -

 قرارداد

 ژهیحسنا وصدور قرار تعلیق تعقیب بمدت یکسال برای  -

 هیعل ییقضا یگردهایدادن به پ انیدرخواست پا رانیاز مقامات ا لیبرز یو مردم یکارگر هیاتحاد -

 آنها شد یدهفت تپه و آزا یکارگر نیکارگر و فعال یبازداشت شدگان روز جهان

 مراسم سالگرد احمد شاملو یاز برگزار یریجلوگ -

 در منطقه فاضالب خانه هیاحداث تصفتجمع اعتراضی اهالی پردیس اهواز نسبت  -

 درجه05ساعت کار روزانه در گرمای 21قربانی  هیعسلو شگاهیپاالرکارگموسی قربانی  -

 وعدم پرداخت بموقعش حقوقهش کاادامه تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری رشت نسبت به *

،کارگران خدماتی شهرداری رشت برای بنمایش +مردادماه برای دومین روز متوالی3روز پنج شنبه 

مقابل ساختمان گذاشتن اعتراضشان نسبت به کاهش حقوق وعدم پرداخت بموقعش دست به تجمع 

 .زدند لیگ دانیرشت واقع در م یشهردار

اقالم  ریمرغ، گوشت، برنج و سا متیق: ه خبرنگار رسانه ای گفتحاضر درتجمع ب از کارگران یکی

و  یبا سخت میکن یم افتیکه در ماه به عنوان حقوق در یمبلغ نیگران شده و با ا شتیمع ازیمورد ن

 .میکن یم یرا سپر مانیدر مقابل خانواده زندگ یشرمندگ

با  یمانکاریپ یها شرکترشت به نحوه برخورد  یاز عدم نظارت شهردار هیبا ابراز گال یو

را  ییبا ما دارند و انجام هر کار سخت و طاقت فرسا یا زننده اریرفتار بس: افزود یکارگران شهردار

 هشمختلف حقوقمان را کا یها به بهانه انهیاما در زمان پرداخت حقوق ماه کنند یاز ما مطالبه م

 .دهند یم

 کشند، یم یگاریرشت ب یاز پاکبانان شهردار کهنیرشت با اذعان به ا یشهردار دهیکارگر رنجد نیا

 یاز ما برا میرفت و روب و نظافت شهر بر عهده دار رامونیکه پ ییها تیاز مسؤول ریبه غ: گفت

 راگ ندیگو یو م کشند یم یگاریب زیاز بستگانشان ن یبرخ یالیها، منازل و و نظافت ورزشگاه

 .میکن یاخراجتان م دیاعتراض کن

ماه 3در اعتراض به عدم پرداخت  شهرداری رشت ن خدمات شهری و فضای سبزتجمع کارگرا +

 حقوق

مرداد،جمعی از در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق مقابل شهرداری 1صبح روز چهارشنبه 

 .رشت تجمع کردند



بنابه گزارش یک منبع خبری محلی،چند نفر ازکارگران حاضر درتجمع بنمایندگی از طرف 

با شهرداردر رابطه عدم پرداخت بموقع حقوق ومشکالت ناشی از آن با شهردار رشت همکارانشان 

 .گفتگو کردند

درآخرین ساعات اداری امروز وعده پرداخت بخشی از مطالبات کارگران شهرداری درآنیده نزدیک 

 .رسانه ای شد

ای طرح تجمیع اجر عدم راه آهن دراعتراض بهویلکوموت راتیواحد تعم نامه سرگشاده صدها کارگر*

 قرارداد

 پژوهان صنعت  شیپوشرکت  راه آهن که تحت مسئولیت ویلکوموت راتیواحد تعم کارگر355حدود 

اعتراضشان را  آهن راه رعاملیخطاب به مدتیرماه  32مشغول بکارند طی نامه ای سرگشاده بتاریخ 

 .نسبت به عدم اجرای طرح تجمیع قراردادشان رسانه ای کردند

 وحركت ریس یاتیدر مشاغل عملری است که قرار بود جهت ساماندهی کارگران شرکتی قابل یاد آو

 3آهن در قالب  مناطق راه یو حركت ریقرارداد س21نظام پرداخت مناسب،  یساز ادهیو پ راه آهن

 .شود  عیقرارداد تجم

ن اجرایی نشده کماکا آهن وراهیلکوموت راتیواحد تعم انکارگرطرح تجمیع قرارداد  درباره  وعده اما

 .است

 ژهیحسنا وصدور قرار تعلیق تعقیب بمدت یکسال برای *

قرار تعلیق  حسنا ویژه از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کار مقابل مجلسبرای  دادسرای اوین 

 .تعقیب بمدت یکسال صادر کرد

 هیعل ییقضا یهاگردیدادن به پ انیدرخواست پا رانیاز مقامات ا لیبرز یو مردم یکارگر هیاتحاد*

 .آنها شد یهفت تپه و آزاد یکارگر نیکارگر و فعال یبازداشت شدگان روز جهان

 (لیبرز یو مردم یکارگر هیاتحاد)یاس پ یس-کانلوتا

 :به

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

 یحسن روحان ران،یا یاسالم یجمهور سییر

 حقوق بشر یعال یشورا -رانیا یاسالم یجمهور هییقضا قوه

  یاسیس انیدرخواست در مورد زندان: موضوع

 یمصرانه درخواست بازنگر رانیاز مقامات ا ل،یبرز یو مردم یکارگر هیاتحاد ،یاس پ یس-کانلوتا

 :را دارد ریدر موارد ز

 یروز جهان زیزن که در رابطه با شرکت در تجمع مسالمت آم 4شامل  ،یرانیشهروند ا 9حبس  تداوم

و روزنامه نگار که در ارتباط با  یفعال کارگر 0کارگر امسال در تهران بازداشت شدند و 

 .در بازداشتند رانیا یکارگران هفت تپه در جنوب غرب زیاعتراضات مسالمت آم



کارگران  یکایتهران و سند یکارگران اتوبوسران یکایسند هیعل ییکایسرکوبگرانه ضد سند اقدامات

 ییقضا بیفشارها و تعق ریز یو قانون زیمسالمت آم یتهایفعال لیبه دل شانیاعضاهفت تپه که  شکرین

 .هستند

تجمعات  لیمانند حق تشک یحقوق شهروند ۹۱۹۱در سال  رانیکه در اصول انقالب ا میدانیم ما

 یها و سازمانها هیآزادنه اتحاد لیحق تشک نیو همچن یتظاهرات و اعتصابات کارگر ز،یمسالمت آم

  .شدندیشناخته نم تیشاه به رسم میکه در رژ یکیشده بودند، حقوق دموکرات ینیب شیپ یکارگر

 فیباعث تضع نیاست و ا کایآمر یرقانونیغ یمهایبار فشار تحر ریز رانیکه ا میآگاه نیهمچن ما

 یگردهایبازداشتها و پ نیکه ا میما معتقد. کارگران شده است یزندگ طیو بدتر شدن شرا رانیاقتصاد ا

 .کنند یعمل م رانیبا مردم ا تیدر ضد تکارانهیجنا یمهایتحر نیراستا با ا هم ییضاق

 9دهند و  انیپا یکارگر نیفعال هیعل ییقضا یگردهایپ نیبه ا میخواهیم رانیما از مقامات ا ن،یبنابرا

 :را آزاد کنند ریز یشهروند بازداشت شده با اسام

 یاسدالله شایآن

 زیرنگر عاطفه

 یناج ندا

 یریام هیمرض

 یبخش لیاسماع

 انیقل دهیسپ

 فرد یمحمد نیرحسیام

 یاریاله ساناز

 یرقلیام ریام

 تشکر از توجه شما، با

 یاس پ یس-کانلوتا

 (2391مرداد  2)1529 یجوال 13 سائوپائولو،

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایو باز انتشار از سند ترجمه

 سم سالگرد احمد شاملومرا یاز برگزار یریجلوگ*

 ادبودیمراسم  یبا قرق گورستان امامزاده طاهر کرج از برگزار یو انتظام یتیامن یروهاین گرید بار

 .کردند یریاحمد شاملو جلوگ



 

و محبوب و عضو  یسالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر نام نیگذشته دوم مرداد نوزدهم روز

که چند روز  یا هیانیدر ب رانیا سندگانیمناسبت کانون نو نیمبه ه. بود رانیا سندگانیبرجسته کانون نو

مانند هر سال، دوم  ،یسالگرد درگذشت شاعر بزرگ آزاد نیدر نوزدهم»: منتشر کرد، نوشت شیپ



تا مزارش را  مییآ یساعت شش عصر، در گورستان امامزاده طاهر کرج، گرد هم م 2391 مرداد

 ندیداران شاملو بر مزار او گرد آ کانون و دوست یکه اعضا آناز  شیاما چند ساعت پ« .میگلباران کن

 ها گورستان را بستند و بر درگاه یزن و مرد، مجهز و پرشمار درها ،یو انتظام یتیماموران امن

را که  تیبسنده نکردند و جمع زین نیبه هم. کنند یریتا از حضور افراد بر مزار شاملو جلوگ ستادندیا

دورتر اما  یوادار کردند تا از گورستان دور شود کم شد یفزوده و پشت در انبوه مکم بر تعداد آن ا کم

 ریروز منتشر کرده بود ز نیبه مناسبت ا رانیا سندگانیکه کانون نو ییگرد آمد، پوسترها تیباز جمع

گرفته  لمیبا آنها عکس و ف کردند یکه گمان م ییها یگوش فیماموران و کنار توق زیدآمیتهد یصدا

مامور لحظه  نیکنندگان ممنوع بود اما چند شرکت یبرا یلمبرداریشد؛ عکس گرفتن و ف عیه، توزشد

 یهراس بود و هم امکان جادیکه هم ابزار ا گرفتند یم لمیها و حاضران عکس و ف به لحظه از اتفاق

 یمدت صدا نیو در ا دیطول کش یساعت تیپراکنده کردن جمع یفشار ماموران برا. ییشناسا یبرا

 تیکه بستن درها و ممنوع ریدر چهارسال اخ. دیانجام زیدآمیبلند تهد ادیشان به فر خواهش ی آهسته

بار  نیاند نخست سابق افزوده یها تیداران شاملو را بر فشارها و ممنوع کانون و دوست یورود اعضا

 یاز بازداشت کس یمتن گزارش نیا میتا تنظ که نیا تر قیدق. بازداشت نشد یمراسم کس نیبود که در ا

 شرویپ یمحبوب و روشنفکر یداشت شاعر بزرگ ی موفق شد برنامه تیحاکم گریبار د. است دهینرس

فقط  – یروشن خوب است کم یپاسخ یبرا ست؟یچ" تیموفق" ست؟یک" موفق"اما . هم بزند را به

 .میرا ورق بزن یواقع خیتار -یکم

 در منطقه فاضالب خانه هیتصفاحداث تجمع اعتراضی اهالی پردیس اهواز نسبت *

پردیس پمپاژ فاضالب در  ستگاهیپروژه احداث ا یزن مراسم کلنگهمزمان با مرداد، 1روز چهارشنبه 

احداث  تجمع وبرافراشتن پالکاردهایی اعتراضشان را نسبت به باجمعی از اهالی منطقه  اهواز،

 .در منطقه بنمایش گذاشتند فاضالب خانه هیتصف

که قرار است پروژه  یاز ساکنان، در محل یکیگفته  بهمرداد،3رسانه ای شده بتاریخ برپایه گزارش 

که منازل  نیبا توجه به ا یمردم منطقه نهال کاشته شده و از طرف یشخص نهیاحداث شود با هز

 یرا در پ یمشکالت تواند یم یا پروژه نیچن یمکان هستند، اجرا نیو مدارس در جوار ا یمسکون

 .داشته باشد

 درجه05ساعت کار روزانه در گرمای 81قربانی  هیعسلو شگاهیپاالرکارگموسی قربانی *

 هیهنگام کار در شهرستان عسلو یقلب ستیبر اثر ابیست ونهم تیرماه  شنبهروز که  یکارگر برادر

برادرم کامال سالم و سرحال بود اما او : دیگو یاو م. از مرگ برادرش دارد یتلخ تیفوت کرد، روا

طاقت  طیشرا یاو قربان. درجه کار کند 05 یساعت در گرما 21خاطر خانواده اش مجبور بود به 

 .کارش شد طیمح یفرسا

چهارم و پنجم شهرستان  شگاهیپاال سیسرو کیمکان راتیتعم مانکاریبرادر کارگر پ ییرضا نامدار

حادثه  نیدرباره ا یرسانه افوت کرد در گفت و گو با خبرنگار رماهیو نهم ت ستیکه روز ب هیعسلو

درجه در  05 یباال یسالم و تندرست که به علت گرما یساله بود؛ جوان 30" یموس"برادرم : گفت

 .شد و فوت کرد یقلب ستیدچار ا هیانجام کار در شهرستان عسلو نیح

از  یکیبه درمانگاه برسانند به داخل  نکهیا یبرادرم را در همان لحظات اول بجا: افزود ییرضا

او را به  یشده و زمان اش یقلب ستیباعث شوک و ا نیهم ایبه او دادند که گو خیس ها برده و آب کانک

 .کار از کار گذشته بود گریرسانند که د یدرمانگاه م



ما مردم بدبخت . نه  ایرسد  یحرف ها به گوش مسئوالن م نیا دانم ینم: ادامه داد یکارگر متوف برادر

 نکهیمسئوالن از کارگر فقط انتظار کار دارند بدون ا. درد است سندیدردمان را از هر طرف که بنو

که مجبور بود  دجانش را از دست دا نیبرادرم به خاطر ا. و مناسب کار را فراهم کنند منیا طیشرا

 نیمسئوالن خودشان حاضرند در چن ایآ. ساعت کار کند 21درجه به مدت  05 یباال یدر گرما

 کار کنند؟ یطیشرا

سخت کار کند و  طیخود و خانواده اش مجبور بود در آن شرا یبرادرم بخاطر گذران زندگ: گفت یو

آنها در  یساله دارد و حاال هر دو 1پسر  کیساله و  25دختر  کینان آور خانواده اش باشد چرا که 

 .شده اند سرپرست یو ب میتی یکودک

akhbarkargari2468@gmail.com 
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