
 5931اردیبهشت ماه  51اخبار وگزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 تهران آزاد باید گردند وروز معلم بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر

 مقابل مجلس آزاد شدند کارگر تهران یمراسم روز جهان نفر دیگر از بازداشت شدگان6 -

 قهیوث اتودیعبزرگ تهران بز زندان ا یرسول بداقآزادی  -

  کارگران شرکت واحد یکایسند یعضوزندان یشهاب یحال جسمان تیازوضع یخبر یوب ینگران -

کارگران شرکت واحد که  یکایسند یوناصرمحرم زاده ازاعضا یدونیدفریوح بهشتیارد۵۱امروز  -

بازداشت شده بودند مقابل مجلس بهارستان  بهشتیارد۵۵کارگر یروزجهان یدرتجمع اعتراض

 .آزادشدند هیاز زندان فشافو یتومان ونیلیکفالت صدم یباقرارها

 :رانیا  یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم -

 بدل شود یخواست عموم کیآنان به  یآزاد دیمرتکب نشده اند و با یجرم یم ماه تجمع کنندگان اول

 :یگرکار یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم -

به  هیو ضرب و شتم و بازداشت آنان، پاسخ سرما یاجتماع نیفعال گریبه تجمع کارگران و د ورشی» 

 «کارگر یروزجهانکارگران در 

 درخواست عثمان اسماعیلي، فعال كارگري، براي آزادي بازداشت شدگان -

 :صالح نیکبخت -

 ''!حق كارگران و معلمان است كه اعتراض بكنند'' 

 '' !ها غیرقانوني است و این عمل از لحاظ قانوني محكوم استبازداشت '' 

شرکت کنندگان  هب هو حمل بهشتیارد ۵۱معلمان کردستان در خصوص تجمع  یانجمن صنف یهیانیب -

 در تهران

 کارگر شد یشدگان روز جهان ریهمه دستگ یمعلمان انگلستان خواهان آزاد هیاتحاد -

  :رانیا -سوئد یرکارگ یکاهایپالتفرم سند هیاطالع -

 رانیدر ا یو مدن یاسی،س ییکایسند نیفعال یبرا دترینگران کننده صدور احکام هرچه شد روند

  سنندجدر  ۸۹کارگر  یروز جهان -

 تیدر اعتراض به نداشتن امندومین هفته اعتصابشان  تهران، قم و کرج استان های  ریکارکنان متان -

 تجمعی دیگرمقابل وزارت نیرو آغاز کردند را با یبه بخش خصوص یو واگذار یشغل

ماه حقوق و دوماه حق 3دراعتراض به عدم پرداخت منطقه هشت اهواز  یشهردارتجمع کارگران  -

 بیمه

 سهامداران قربانی اختالفات کشباف صفاکارگر کارخانه 051 -



 مشهد یسنوات کارگران پمپ گاز شهردارحق و  یدیعدم پرداخت ع -

 متیبه چه ق یا امضا و سفته دیسف یقراردادها/ بر سر کارگران یشغل تیامنشوم نبود  هیسا -

 !اند یگاریکارگران کوچک مشغول ب:گزارشی تکان دهنده -

 یسازمان جهاد کشاورزمقابل  زده شهرستان کارون لیکشاورزان ستجمع اعتراضی  -

 وارید زشیرجان باختن یک کارگر درتربت جام براثر -

 لودررگر راه سازی درمهران براثر سقوط جان باختن یک کا -

  اکیبراثر نشت گاز آمون بلورک یساز ستالیکر کارگر کارخانه 7مسمومیت  -

 مقابل مجلس آزاد شدند کارگر تهران یمراسم روز جهان نفر دیگر از بازداشت شدگان6* 

قاسم ،محرم زاده ناصر،ژهیو ماین،یدونیفر دیوحعصر روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه،

مقابل  کارگر تهران یمراسم روز جهان از بازداشت شدگان یمانیسل یهادو  یریام رایسم،ییخالو

 .شدندبه قرار کفالت آزاد مجلس آزاد 

 قهیوث اتودیعبزرگ تهران باز زندان  یرسول بداقآزادی *

 معلمان تهران که در تجمع یبازرس کانون صنف یبداق رسولاردیبهشت،05غروب روز یکشنبه 

شده بود از زندان بزرگ تهران به  ریروز معلم دستگ بهشتیمعلمان در روز دوازدهم ارد یسراسر

 .آزاد شد قهیوث دیق

  کارگران شرکت واحد یکایسند یعضوزندان یشهاب یحال جسمان تیازوضع یخبر یوب ینگران*

زهمکارانش ا یهمراه تعداد بهشتیارد۵۵واحد که در یکایسند رهیمد ئتیه یازاعضا یشهاب رضا

 یبه علت بازداشت ها  رشده،یدستگ یتیوامن یانتظام یها یرویدرمقابل مجلس بهارستان توسط ن

کمر وگردن  نیسنگ یها یدچارجراح ییکایسند یها تیفعال لیبه دل یطوالن یمتعدد وتحمل حبس ها

 وبطور بردیحس سمت چپ بدن رنج م یازجمله فشارخون وب یمتعدد یها یماریوازب ستشده ا

 .مصرف کند وتحت درمان قراردارد دیبا یمتفاوت یمرتب داروها

وچشم بند قطعا  ینامناسب ازجمله سلول انفراد طیگذشته دربازداشت و قرارگرفتن درشرا درچهارروز

 نیزندان ، نگه داشت ا یقبل یپزشکان دردوره ها هیخواهد شد وطبق توص یدچار مشکالت جسمان

 . داشته باشد یریو جبران ناپذ ینامبرده خطرات جد یبرا تواندیمزندان  طیدرشرا ییکایکارگرسند

کارگر و روز معلم  یروزجهان رشدگانیدستگ یکارگران ضمن محکوم کردن بازداشت تمام یکایسند

 یهرگونه مشکالت جسم تیومسئول باشدیبازداشت شدگان م یوشرط تمام دیق یب یخواستار آزاد

 .داندیم یتیو عوامل بازداشت کننده امنبهعده زندانبان  یرضا شهاب یرابرا

کارگران شرکت واحد که  یکایسند یوناصرمحرم زاده ازاعضا یدونیدفریوح بهشتیارد۵۱امروز *

مقابل مجلس بهارستان بازداشت شده بودند  بهشتیارد۵۵کارگر یروزجهان یدرتجمع اعتراض

 .آزادشدند هیاز زندان فشافو یتومان ونیلیکفالت صدم یباقرارها

و  یدیوحسن سع یآزاد شده اند وهمچنان رضاشهاب یکایسند یها یچهارعضو بازداشت تاکنون

 . هستند یزندان نیزندان او۱۰۸همچنان دربند کایسند یگراعضایطالب مقدم د درسولیس



 یوتمام کایسند یسه عضوزندان دوشرطیق یب یکارگران شرکت واحد خواستارآزاد یکایسند

 باشدیم یوصنف یکارگر انیگرزندانیمقابل مجلس و د بهشتیارد۵۵ یها یبازداشت

 برگرفته از کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

 :رانیا  یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم*

بدل  یخواست عموم کیآنان به  یآزاد دیمرتکب نشده اند و با یجرم یم ماه تجمع کنندگان اول

 شود

و شرکت در اجتماعات  لیبشر ، تشک نیادیحقوق بشر بر دو حق بن یجهان ی هیاعالم 01 ماده

طبق   نیوهمچن. کرده است دیخاص تاک یاجبار به شرکت در اجتماع تیممنوع زیو ن زیمسالمت آم

ها،بدون سالح به شرط آنکه مخل به  یمائیاجتماعات وراهپ لیتشک ران،یا"  یقانون اساس 07اصل 

 "م نباشد آزاد استاسال ینمبا

 یبه شهروندان خود داده است و تخط یحکومت ستمیاست که س یتعهد  نیقوان نیشدن ا ییالزمه اجرا

است که خودرا برآمده  یکردن آشکار حقوق شهروندان از طرف حکومت مالیپا نیقوان نیوعدول از ا

 .داند یمردم م یاز را

روز "کردن شرکت کنندگان در مراسم  یو هتک حرمت وزندان ریو تحق یو کتک کار بازداشت

 یاست که خود دولت مسبب ومجر یو مصوبات نیپا گذاشتن قوان ریز"کارگر ، و روز معلم  یجهان

و  انیکارگران و معلمان و دانشجو!! خشن وتند به تجمع آرام و بدون سالح  یپاسخ نیآن است همچن

 یگرید زیخود چ یه وخواسته بر حق وقانونمطالب انیکه جز ب. بود یزنان و مردان مسن بازنشسته ا

 . خواستند ینم

به تجمع ( یموسوم به لباس شخص هیمجهول الهو یروهاین)و  یتیامن یروهایکه حمله ن نستیا تیواقع

 کیاز  یوجوان ناش ریرحمانه زن ومرد و پ ی، سرکوب وضرب و جرح ب یم ماه کنندگان در اول

سال هاست بدان مبتال شده و  بعد از  یدار هیت سرمااست که دول" یتجمع هراس" یمارینوع ب

،در مقابل  تیآنرا ازهراس حاکم ییدوچندان شده است و چرا یماریب نیشدت ا ۸۹سال  راضاتاعت

نمانده و ممکن  شیبرا یزیراه گر یو تنگدست یکاریو ب یو گرسنگ یکه از فرط گران یمتحد  یروین

 یمنظوراست که دولت هر نوع اجتماع نیو به هم.  دید دیاعتراض گسترده بدل شود با کیاست به 

 .داند یخود م یاسیساختار س هیرا به منزله اقدام عل زدیاعتراض از آن برخ یبوکه 

، زنان وبازنشستگان وعدم  انیومعلمان ودانشحو یکارگر نیبازداشت و به زندان افکندن فعال 

 . ده تر هموار خواهد کرداعتراضات گستر یمسئوالن  تنها راه را برا ییپاسخگو

 .آزاد شوند دیبا یشروط چیوبدون ه تیبه فور ریبازداشت شده گان اخ یتمام

 ردیقرار گ دیبا رانیمزدبگ نفکیاعتراض واعتصاب جزو حقوق ال 

  .باشد دیکامل با تیدر مصون انیو جان وحرمت همه زندان 

 رانیا  یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم

  ۵۹۸۹ بهشتیارد ۵۱

 :یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم*



 هیو ضرب و شتم و بازداشت آنان، پاسخ سرما یاجتماع نیفعال گریبه تجمع کارگران و د ورشی» 

 «کارگری به کارگران در روزجهان

 موفق شدند، همراه با تظاهرات و زین رانیکارگران ا( اول ماه مه) بهشتیارد 00چهارشنبه  روز

کارگر را با تجمع در تهران و در مقابل مجلس  یمراسم روز جهان ا،یتجمعات کارگران در سرتاسر دن

 وبرگزار نموده ... و  وانیسنندج، سقز، مر یکشور، از جمله شهرها گرید یاز شهرها یو برخ

عارها، ش یطبقه در قالب برخ نیها و مطالبات ا خواست انیبا طرح و ب المقدور یتا حت ندیتالش نما

روز،  نیمردم ضمن بزرگداشت ا انیو گل در م ینیریش عیتوز نیوهمچن ها یو سخنران ها هیانیب

 .کارگران را به گوش همگان برسانند یخواه یو آزاد یطلب حق یصدا

سال از  ستیو ب کصدیبه  کیبعد از گذشت نزد ه،یسرما تیتحت حاکم رانیاست که در ا نیا تیواقع

و با وجود آنکه در قانون کار موجود ــ با همه نواقص و  یخیروز تار نیا شناخته شدن تیبه رسم

شناخته شده است، اما هنوز  تیبه رسم" کارگران یرسم لیروز تعط"روز به عنوان  نیــ ا شیرادهایا

 یکارگر محروم بوده و تجمعات آنان برا یآزادانه مراسم روز جهان یاز حق برگزار رانیکارگران ا

با تهاجم و  هیحکومتگران و صاحبان سرما یطبقه همواره از سو نیها و مطالبات ا خواست انیب

 .ردیگ یو بازداشت و زندان پاسخ م دیسرکوب مواجه شده و با احضار و تهد

کارگر و ضرب و  یبه تجمعات اول ماه مه، در روز جهان ه،یعوامل سرما انهیحمله وحش دیترد بدون

 ان،یمعلمان، بازنشستگان، زنان و دانشجو ،یگران و فعاالن کارگرها تن از کار ده یریشتم و دستگ

ترس و  ازها و منافع آنان، نشان .با کارگران و خواست داران هیسرما یو طبقات یذات تیجدا از ضد

اول ماه . روز دارد نیکارگران در ا یو طبقات یو دولتمردان از اظهار وجود سراسر نیوحشت مسئول

اش، در اساس  و مطالبه گرانه یضداستثمار یها یژگیبا و اش، انهیمبارزه جو و یمه با سنت اعتراض

به اتحاد و  یو نژاد یقوم ،یمذهب ،یمل ،یتیرا دارد که کارگران را جدا از تعلقات جنس تیقابل نیا

اول . کند کپارچهیمتحد و  شیاز پ شیفرا خواند و ب هیسرما هیاحقاق حقوق کارگرعل یبرا یهمبستگ

 یب. دهد یکارگران را به آنان نشان م یالملل نیو ب یسراسر ،یجهان ییدر واقع قدرت و تواناماه مه 

 دهند ینشان م ژهیو تیروز حساس نیمدافع آن نسبت به ا یها و دولت هیکه صاحبان سرما ستیجهت ن

ن صاحبا. کشند یآنان نقشه م یبه کارگران و درهم شکستن اتحاد و همبستگ ورشی یبرا شیشاپیو پ

 .و نام و نشان آن باشد متنفرند و از آن وحشت دارند یخیروز تار نیا ادآوریاز هر آنچه که  هیسرما

که کمر  ردیگ یم یپ یطیروز را در شرا نیکارگران در ا زیآم حمله به تجمع مسالمت رانیا هیسرما

خط فقر و  ریزبه مراتب  یروزافزون، دستمزدها یو گران ختهیبار تورم افسار گس ریکارگران در ز

 جانکارگران و مردم زحمتکش و به  یمعوقه و انواع فشارها و مصائب خم شده و سفره  یحقوق ها

 جادیهنوز از حق اعتراض واعتصاب و ا رانیکارگران ا. است یخال گریاز هر زمان د شیآمده ب

 یا وهیبه ش یها و مطالبات خود را حت خواست انیتشکل و تجمع محرومند و حق طرح و ب

 .ندارند زیآم مسالمت

 یکه در مراسم اول ماه مه، روز جهان ییو دانشجو یاز کارگران و فعاالن کارگر یاکنون تعداد هم

 .برند یکارگر در مقابل مجلس تجمع کرده بودند بازداشت شده و در زندان بسر م

تومان  ونیلیم ۷ز کم تر ا دیحداقل دستمزد کارگران نبا: بود که نیروز ا نیآنان در مراسم ا حرف  

 مهیاز ب دیافراد آماده به کار با یو تمام کاریشود؛ کارگران ب میترم دیبازنشستگان با یباشد؛ مستمر

برابر  مزدکاربرابر،  طیو کارآمد برخوردار باشند؛ کارگران زن و مرد در شرا یمکف یکاریب

و  ییمایاعتصاب و راهپمستقل و حق اعتراض و  یها تشکل جادیکنند؛ کارگران از حق ا افتیدر



و  یقوم ،یو مذهب یمل ،یتیجنس یها ضیو نشر برخوردار باشند؛ تبع دهیو عق انیب یتجمع و حق آزاد

ممنوع اعالم  نمختلف به آن دامن زده نشود؛ کار کودکا نیاز جامعه رخت بربندد و به عناو ینژاد

که باشد محکوم  یهر ملت هیو عل یتگرانه از جانب هر دول افروزانه و مداخله جنگ یها استیگردد؛ س

کارگران و معلمان عمدتا به  رد؛یقرار گ تیو رفاه مردم در اولو تیصلح و امن یشود و برقرار

از زندان آزاد  یدتیعق و یاسیس انیحقوق و مطالباتشان در زندان نباشند و همه زندان یریگیخاطر پ

گردد؛ و مراسم اول ماه مه،  نیتام تیفورساقط شده به  یزده و از هست لیمردم س یازهایشوند؛ ن

از  ییها در واقع بخش ها نیا...برگزار گردد و   یمانع رادع چیکارگر آزادانه و بدون ه یروز جهان

کارگران، فعاالن  ایآ. ها و مطالبات تجمع کنندگان در اول ماه مه، در مقابل مجلس بود خواست

خواست ها و مطالبات  نیمسائل و دنبال نمودن ا نیا یریگیبه خاطر پ دیبا انیو دانشجو یکارگر

 و روانه زندان شوند؟ ریدستگ

 یضدکارگر یها استیضمن محکوم نمودن س یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

و بدون  یفور یکارگر، خواهان آزاد یشده در روز جهان ریدستگ انیو بازداشت کارگران و دانشجو

  که تنها به پشتوانه یامر. باشد یبازداشت شدگان م یو شرط تمام دیق

 .خواهد بود ریپذ امکان یهمه جانبه خانواده بزرگ کارگر یها تیحما و

 !و جهان رانیطلب ا مردم آزاده و عدالت ،یها و فعاالن کارگر تشکل! کارگران

ها تنها  که آن میان دهدربند، نش انیمعلمان و دانشجو ،یگسترده از کارگران و فعاالن کارگر تیحما با

 .ستندین

 یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

۵۹۸۹/۰۱/۵۱ 

 درخواست عثمان اسماعیلي، فعال كارگري، براي آزادي بازداشت شدگان*

عثمان اسماعیلي، كارگر نقاش و فعال كارگري، در گفتگو با رادیو ندا با محكوم كردن بازداشت 

ن در تجمع مسالمت آمیز روز جهاني كارگر در تهران، خواستار آزادي بدون قید كارگران و دانشجویا

 !و شرط آنها شد

 :گوش کنید

http://www.radioneda.de/2019/05/03/Osman980212.mp3 

 :صالح نیکبخت*

 ''!ه اعتراض بكنندحق كارگران و معلمان است ك'' 

 '' !بازداشت ها غیرقانوني است و این عمل از لحاظ قانوني محكوم است'' 

صالح نیكبخت، وكیل شریف كارگران، در گفتگو با رادیو ندا پیرامون بازداشت ده ها تن از كارگران 

عمل از بازداشت ها غیرقانوني است و این '' : و دانشجویان در روز جهاني كارگر در تهران، گفت 

 ''!حق كارگران و معلمان است كه اعتراض بكنند'' : و تاكید كرد '' !لحاظ قانوني محكوم است

 :گوش کنید

http://www.radioneda.de/2019/05/03/Osman980212.mp3


http://www.radioneda.de/2019/05/03/Nikbakht980211.mp3 

شرکت کنندگان  هب هو حمل بهشتیارد ۵۱ستان در خصوص تجمع معلمان کرد یانجمن صنف یهیانیب*

 در تهران

 رانیآگاه ا انیفرهنگ

 انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یفراخوان شورا همقام معلم ودرپاسخ ب داشتیگرام درسالروز

مطالبه گر و روشنفکر کردستان همراه و همگام با همکاران خود درسراسر کشور  انیفرهنگ  ران،یا

 .زدند یت به تجمع اعتراضدس

 یقانون اساس ۱۷و  ۱۹بر اصول   هیو با تک یو مدن یاحقاق حقوق صنف یمعلمان در راستا اعتراض

دنبال  تینشان داد که همکاران ما با جد گریبار د ،یمنشور حقوق شهروند ۱۹ -۱۱ -۱۹و مواد

 .روگذار نخواهند کردف یتالش چیراه از  ه نیخود و دانش آموزان هستند و در ا یخواسته ها

در بر ندارد بلکه  یا جهیبازداشت و نسبت دادن اتهام نه تنها نت ،یبدانند که برخورد قهر زین مسئوالن

 شتریبه آنها ب دنیرس یخواسته ها راسخ تر نموده، تالش ها را برا یریگیعزم همکاران ما را در پ

 .خواهد نمود

 یریگیپ یبرا یمدن یه شده و مورد وثوق نهادهااز اصول شناخت یاعتراض یاست کنش ها  یهیبد

 شتریدر ب تیرساندن صدا و خواست مردم به حاکم یمردم برا یایخواسته ها و تحقق آنها و زبان گو

 دجهان است، لذا آنچه که مد نظر برگزار کنندگان و جامعه است تحقق آنهاست، نه برخور یکشورها

 !تیو سرکوب آنها از جانب حاکم کالیراد

نه ... کشور و تیامن هیو اقدام عل یهم چون اخالل در نظم عموم ینیو انتساب آنها به عناو یخوان مه

   .عکس خواهد داشت ی جهیتنها مشکل را حل نکرده بلکه نت

از همکاران در پاسخ مناسب به  یضمن قدردان( هیویسقز و ز)معلمان کردستان  یصنف انجمن

سازد  یو خاطر نشان م دینما یجمع تهران را به شدت محکوم مت ژهیفراخوان،حمله به تجمعات به و

 .و شرط همکاران است دیق یو ب عتریهرچه سر یخواستار آزاد

 (هیویسقز و ز)معلمان کردستان یصنف انجمن

 ۸۹ بهشتیارد ۵۱

 کارگر شد یشدگان روز جهان ریهمه دستگ یمعلمان انگلستان خواهان آزاد هیاتحاد*

 ۱۰۵۸مه  ۹

 رانیا یاسالم یجمهور سیرئ ،یروحانحسن  جناب

وجه ممکن اعتراض  نیدتریبه شد ( NASUWT) معلمان انگلستان هیاتحاد یاز سو یندگیبه نما من

 یکه به مناسبت روز جهان انیو دانشجو یکارگر نیو بازداشت فعال یریخود را نسبت به دستگ

   .مکن ی، در تهران تجمع کرده بودند، اعالم م۱۰۵۸کارگر، اول مه 

همکارانشان  گریهمانند د رانیدر ا یکارگر نیو فعال انیمعلمان انگلستان آگاه است که دانشجو هیاتحاد

 یو در سطح جهان نیتضم  0886کارگران را که از اول ماه مه سال  یدر سراسر جهان، دستاوردها

http://www.radioneda.de/2019/05/03/Nikbakht980211.mp3


تعهد  اعالممگر  نکرده اند یکار رانیهمکاران ما در ا. گرفتند یشناخته شده را جشن م تیبه رسم

تشکل و  یاز حق آزاد دیکه در آن کارگران با ییجا ران،یدر ا یو دموکراس یخود به دو اصل آزاد

کار از آن  یسازمان جهان یکه در مقاوله  نامه ها یبر خوردار باشند؛ حقوق یدستجمع یها مانیحق پ

 .از امضا کنندگان آن است رانیشده و دولت ا انتیص

، را  تداوم ۱۰۵۸کارگر ، اول مه  یدر روز  جهان یکارگر نیفعال هینگلستان اقدام علمعلمان ا هیاتحاد

     .داند یم یشناخته کارگران در سطح جهان تینقض حقوق  به رسم

 لیکه به دل یگرید یکارگر نیو همه فعال ریخواهد که  افراد ز یمعلمان انگلستان از شما م هیاتحاد 

 :دیدرنگ آزاد کن یشده اند را ب  یزندان ییکایمشروع سند یها تیفعال

 یرسول طالب مقدم، محمد عل دیناصر محرم زاده، س ،یدونیفر دیوح ،یدیحسن سع ،یشهاب رضا

  ،یفکور، مراد طاهر اریکام ،یمیصم وانیک ،یریخانم فرحناز ش ،یمانی، اسدهللا سل یاصالغ

داوود  ،یقاسم خالوئ ،یماهان صالح ،یمیعظ یمهد دیس ،یمانیسل ینژاد، عباس شمس، هاد یمانیسل

 . یمانیاسدهللا سل و یعیرف

 .است یامر مهم و اضطرار نیمعلمان انگلستان  منتظر پاسخ شما به  ا هیاتحاد

 احترام، با

 تیک سیکر

 معلمان انگلستان هیکل اتحاد ریدب 

https://workers-iran.org/nasuwt-the-uk-teachers-union-condemns-arrest-of-

workers-and-students-at-may-day-rally-in-tehran/ 

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

  :رانیا -سوئد یکارگر یکاهایپالتفرم سند هیالعاط*

 رانیدر ا یو مدن یاسی،س ییکایسند نیفعال یبرا دترینگران کننده صدور احکام هرچه شد روند

ها در جامعه، ارتقاء در ا مر  یعدالت یادامه مبارزه با ب یبرا یماه مه با اتحاد جنبش کارگر اول

  .شودیجشن گرفته م یالمل بنی یتگو همبس یاقتصاد یبرابر, یتیجنس یبرابر

را در جامعه  یگریابعاد د ریاخ یها لیبا توجه به عواقب س رانیاول ماه مه امسال در ا جشن

  .بوجودآورده است

راه ها، پل ها، مدارس و کودکستان ها و مراکز  ،یکشاورز یها نیاز شهرها، روستاها، زم یاریبس

مناطق  یاریها در جهت آ ب یجنگل ها، سد ساز یودناب. شده اند بیو کارگاه ها تخر یصنعت

 ریکانال ها و مس یبر رو یراه و ساختمان ساز نیهمچن یو منا فع شخص یبخش خصوص یکشاورز

  .کرده اند جادیفاجعه در کشور را ا نیبروز ا نهیهستند که زم یجمله عوامل ازآب  یها

از کارگران شده است بدون  یادیز یدتعدا یکاریموجب ب لیمراکز کار و صنعت بر اثر س بیتخر

 نیسوئد در آخر یکارگر یکاهایپالتفرم سند. آنکه آنها حق گرفتن خسارت از کارفرما را داشته باشند

https://workers-iran.org/nasuwt-the-uk-teachers-union-condemns-arrest-of-workers-and-students-at-may-day-rally-in-tehran/
https://workers-iran.org/nasuwt-the-uk-teachers-union-condemns-arrest-of-workers-and-students-at-may-day-rally-in-tehran/


 انبه کارگر یو پرداخت خسارت اقتصاد رانیخود خواستار اقدامات عاجل از طرف دولت ا هیاطالع

  .زده شده بود لیس یو خانواده ها

زدگان، بازنشستگان، مدارس،  لیکارگران و س تیبه وضع یدگیرس یبجا رانیاقدرت در  صاحبان

سپاه  ،ینظام لیرا صرف وسا یمیعظ یها هیمردم کشور سرما یبرا تیامن جادیدرمان و بهداشت و ا

 انیعیها، حزب هللا لبنان و ش یبالعوض به حماس، حوث یمال یکرده و کمک ها جیپاسداران و بس

  .کنند یم هیسور

، سوء استفاده  یرشوه و فساد اقتصاد ،تورم،یکاریب هیو اعتصابات روزمره از جمله عل تراضاتاع

اعتراضات  نیبه ا میبرخود رژ. بدون وقفه ادامه دارد  انباریز یها یساز یاز قدرت و خصوص

 ییبه روش جزا ریزندان، شکنجه، و تحق هیرو یب یصدور حکم ها د،یو آزار، تهد تیهمانا تداوم اذ

بحق  یدر مهار کردن اعتراضات و خواستها میحاصل رژ یشالق نشان دهنده تالش ب ییقرون وسطا

  .است یشیو احترام به دگراند یاجتماع تیامن, یشغل نیجامعه در ابطه با تضم

بحق جامعه  یجهت مهار کردن خواستها میرژ دیوقفه و شد یما فقط به چند مورد بر تالش ب نجایا در

سال زندان  ۹کارگر معدن، ۵۷ یضربه شالق و پنج سال زندان برا ۱۰تا  ۱۰حکم   : میکنیبسند م

 یضربه شالق برا ۵۱۹سال زندان ۹۹زاده،  میجعفر عظ یا هیفعال اتحاد یضربه شالق برا ۹۰و

 یبخش لیاسماع. معلم یبیمحمد حب یشالق برا ۵۰ضربه ۷۱سال زندان و  ۵۰, لیستوده، وک نینسر

شرکت و طلب  یساز یخصوص هیفت تپه بخاطر مبارزه مشروع خود عله شکریکارگر شرکت ن

 یکانون صنف    ریدب یعبد لیاسماع. شده و مورد شکنجه قرار گرفت یحقوق ماهها معوقه زندان

سال  ۵۱معلمان به  یفعال کانون صنف یلنگرود یمحمود بهشت. زندان محکوم شد الس ۹معلمان به 

اغتشاش در نظم "و " یمل تیامن هیتوطئه عل" با اتهام  یا هیاتحاد نیفعال نیا. زندان محکوم شد

  .مورد محاکمه قرار گرفته اند"  یمل تیامن هیعل دیو تهد یعموم

از اول  شیپ یدر روزها یکارگر نیبازداشت و زندان فعال د،یبا احضار، تهد رانیا یاسالم یجمهور

مراسم اول ماه مه توسط کارگران در  عیسو یترس و ارعاب از برگزار جادیماه قصد دارد با ا

 مابا حمله به پارک جهان ن رانیا میرژ یتیماموران امن لیآور۱۹در . کند یریمختلف جلوگ یشهرها

 یآزاد کارگران، واله زمان هیاتحاد سیرئ بینا یمحمد نیاز جمله پرو یکارگر نینفر از فعال ۵۱

کانون مدافع حقوق  یهله صفرزاده از اعضا و یثقف رضاینقاشان استان البرز، ع یکایعضو سند

  .شهر کرج منتقل شده اند ییکارگر بازداشت و به زندان رجا

 یکارگر یکاهایرا در نهاد پالتفرم سند رانیدر رابطه با ا تیسوئد، که فعال یکارگر یکاهایسند

قوق بشر است و از ح یبخش یا هیکه حقوق اتحاد دارندیکرده است، اعالم م یسازمان ده رانیا -سوئد

 رانیدر ا دمستقل و آزا یتشکل ها جادیا یبرا یا هیخود از مبارزه اتحاد تیمتعهد هستند که به حما

 یها هیاتحاد یالملل نیب ونیاو و کنفدراس.ال.یکار، آ یبا سازمان جهان یما در همکار. ادامه دهند

 نیو تضم تیبه رعا رانیا میوادار کردن رژ یرا برا یاقدامات ضرور یس.وی.یت.یآ ،یکارگر

  .داد میو حقوق بشر انجام خواه یا هیحقوق اتحاد

  : خواستار ما

  یزندان یحقوق مدن نیکارگران، معلمان و فعال یو شرط و فور دیق یب یآزاد •

  .یکشور به مبارزات کارگر تیامن هیعل دیتهد یدادن به انتساب اتهام واه انیپا •



  بمانند شالق ییو آزار، شکنجه و اجراء احکام قرون وسطا تیذبه ادامه ا یدادن فور انیپا •

 .میکارگران هست یو رسم یقانون ندگانیآزاد و مستقل به عنوان نما یها هیشناختن اتحاد تیبرسم •

  رانیا –سوئد  یکارگر یکاهایسند پالتفرم

 ۱۰۵۸ لیآور ۱۸ استکهلم

  در سنندج ۸۹کارگر  یروز جهان*

 رانیا یجنبش کارگر خیاز تار یمه در سنندج، همواره بخش ماه اول  یرگزارچهار دهه گذشته ب در

 بهشتیارد یروزها نیاز اول ،یو انتظام یتیامن نیگذشته، مامور یها مانند سال زیامسال ن. بوده است

به عدم شرکت و  دیو تهد ییاز احضار تا بازجو: شاخص و سرشناس سنندج رفتند نیبه سراغ فعال

 !است جهینت ینشان داد که باز هم سرکوب ب دادها یرو ریدر مقابل اما س! یروز کارگر نیا یبرگزار

در شهر  شیها یو با تمام کم و کاست یتیمختلف امن یدهایبا وجود تهد زیکارگر امسال ن یروز جهان

به  ورشیو  یکارگر شرویپ نیبود که احضار و تعهد گرفتن از فعال یدر حال نیا. سنندج برگزار شد

 .نازل آنها و بازداشت همچنان ادامه داشتم

و موتور سوار و  ژهیگارد و نیمامور. بود یتیشهر سنندج به شدت امن یفضا بهشت،یارد ۵۵ روز

شده مراسم  نییتع شیرا در محل از پ نیرفتند و حرکت عابر یدر سطح شهر رژه م ها یلباس شخص

 و گرید یخود، مراسم را در نقطه ا تیبا درا نیفعال ،یتیبشدت امن یفضا لیبه دل. نظر داشتند ریز

طبقه کارگر برگزار  یها ها پالکارد و سردادن شعارها و خواست پر رفت و آمد، با باال بردن ده یمحل

خبر بودند، امکان حضور در  یکه ب یادیباعث شد که تعداد ز ،ییمایمکان راهپ رییالبته تغ. کردند

 .تجمع نداشته باشند

رغم تمام مشقات و  یکه عل یاز همه کسان یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یراب یهماهنگ تهیکم

دست  نیهمچن. کند یم یمه شرکت کردند، قدردان_ماه_اول# یدر مراسم ها ،یاقتصاد یتنگناها

مدت با پخش تراکت اول مه،  نیکه در ا یهماهنگ تهیبه تمام اعضا و دوستداران کم مییگو یم زادیمر

الزم  یسنندج؛ بسترها# یصنعت یها و شهرک یکارگر یها در محل ینیریگل و ش و یکارگر میتقو

 یم یرا به گرم زانیشما عز کیکایدست . کردند جادیا یکارگر یروز جهان نیبزرگداشت ا یرا برا

در نظام  یمزد یباشد به استثمار و بردگ یانیو پا ندیها به ثمر نش تالش نیکه ا یروز دیبه ام. میفشار

 !ستهیو شا یانسان یزندگ کیهمگان از  یو برخوردار ؛یدار هیسرما

 ۵۹۸۹ بهشتیارد ۵۱ - یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

در اعتراض به نداشتن دومین هفته اعتصابشان  تهران، قم و کرج استان های  ریکارکنان متان*

 قابل وزارت نیرو آغاز کردندمتجمعی دیگری را با به بخش خصوص یو واگذار یشغل تیامن

همزمان با آغاز دومین  تهران، قم و کرج استان های  ریکارکنان متان روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت

برای باری دیگر  یبه بخش خصوص یو واگذار یشغل تیدر اعتراض به نداشتن امنهفته اعتصابشان 

 .زدند دای بزرگراه نیایشواقع در خیابان ولی عصر،ابتدست به تجمع مقابل وزارت نیرو

وروزچهارشنبه یازده  بهشتیهشتم ارد کشنبهیقابل یاد آوری است که طی هفته گذشته دوبار درروز 

 .اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر دست به تجمع مقابل این وزارتخانه زده بودند



 طیعتراض به شراکه از هفته گذشته در ا ریشرکت متان کارکنانبراساس گزارش رسانه ای شده،

 یبار جلو نیدوم یبرا پانزدهم اردیبهشت،امروز،خود دست به تحصن زده اند یو کار یحقوق

 .تجمع کردند رویوزارت ن

تهران  یا برق منطقه رعاملیبا خوش خلق مد ،(اردیبهشت01)گذشتهروزمعترضان  ندهیقرار بود نما 

ها را به ساختمان برق تهران راه نداده  آن زیو امروز ن دیجلسه داشته باشند که به امروز موکول گرد

 .کارکنان معترض از سه استان تهران، البرز و قم هستند. اند

کارکنان و کارمندان شرکت  ،یو مسائل حقوق روین لیاز تعد یمشکالت ناش یدر پبنا بهمین گزارش،

زده اند که  یاعتراضاز هفته گذشته دست به تجمعات ( ریمتان)تهران  یرویانتقال ن راتیتعم یمهندس

 .است دهنش یها توجه آن یها بر اساس آنچه که معترضان اعالم کرده اند تاکنون به خواسته

دست  رویمقابل وزارت ن ۸۷خردادماه  زین گرید کباری ریدار بوده و پرسنل متان شهیاعتراضات ر نیا

ها  مشکالت آن رسد یاعتراضات به نظر م دیزده بودند که با شروع دور جد یبه تجمع اعتراض

 .محقق نشده است یقبل یها همچنان پابرجا بوده و وعده

 یتجمع اعتراض شیایدر ن رویمقابل ساختمان وزارت ن زیمعترضان چهارشنبه هفته گذشته ن نیا

 نیا. شود یریگیها پ ان یها قرار شد مطالبات و خواسته ریتوان ندهیبرگزار کردند که با حضور نما

 شستن نیکه ا دیگرد روزید یبا غالمرضا خوش خلق برا یا جلسه یه قرار برگزارمنجر ب ها یریگیپ

معترضان را به ساختمان برق  ندگانینما ،یافتیدر یها بر اساس گزارش زیبرگزار نشد و امروز ن

 .تهران راه نداده اند

 :خواسته های این کارکنان معترض بقرار زیراست



 

 :تصاویر



 



 

 

نیر شهرهای تهران، قم و کرج در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و واگذاری اعتصاب کارکنان متا*

 به بخش خصوصی



( شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران)روزیکشنبه هشتم اردیبهشت ماه، کارکنان متانیر

شهرهای تهران، قم و کرج دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی و واگذاری به بخش خصوصی ،دست 

 .دنداز کار کشی

های تعمیراتی و رلیاژی و خطوط شرکت  براساس گزارشات رسانه ای شده،صبح امروز تمامی نیرو

متانیر تعمیرات برق در شهرهای تهران، قم و کرج در اعتراض به نبود امنیت شغلی و مشکالت 

 .صنفی که معتقدند شرکت برق تهران مسبب آن بوده است، دست به اعتصاب زدند

های شرکت برق تهران نسبت به متانیر و تبدیل این  در اعتراض به سیاست کارکنان این شرکت

های این شرکت در شبکه برق  شرکت به بخش خصوصی و نبود امنیت شغلی، اجرای تمامی برنامه

 .تهران، کرج و قم را لغو کردند

خطوط  یو نگهدار راتیتعم فهیوظ( ریمتان)تهران  یرویانتقال ن راتیتعم یمهندس شرکت: یادآوری

تهران در سه استان تهران، البرز و قم را بر  یا مجموعه برق منطقه ریز یفشارقو یها انتقال و پست

 .عهده دارد

از شرکت سهامی برق منطقه ای تهران منتزع ( متانیر)شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران  

 .آغاز نمود 0377نفر پرسنل مجرب و متخصص فعالیت خود را از مهر ماه  751و با 

ماه حقوق و دوماه حق 9دراعتراض به عدم پرداخت منطقه هشت اهواز  یشهردارتجمع کارگران *

 بیمه

دراعتراض به عدم منطقه هشت اهواز  یشهردارکارگران  اردیبهشت،جمعی از05روزیکشنبه 

 .ماه حقوق و دوماه حق بیمه،دست به تجمع مقابل ساختمان این شهرداری زدند3پرداخت 

سبز منطقه هشت  یکارگران فضا: گفتحاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای کارگران  نیاز ا یکی

 .طلبکار هستند یشهردار نیا مانکاریاهواز سه ماه حقوق از پ

 طیدر شرا: نشده است افزود زیما وار مهیحق ب زیاز اسفندماه سال گذشته ن نکهیبا اشاره به ا یو

چند ماهه در  یرهایمشکل است و تاخ زیحقوق کم ن نیبا ا یزندگ جحتایما نیتام یفعل یسخت اقتصاد

 .شود یهم م یپرداخت حقوق ها باعث سخت تر شدن زندگ

به روز پرداخت کردن حقوق ها داده اند  یبرا یاریبس یتاکنون وعده ها: کارگر درپایان افزود نیا

 .نشده است یاما تاکنون عمل

 سهامداران اختالفات قربانی کشباف صفاکارگر کارخانه 511*

 واقع در یو رنگرز لیتکم( گردباف و پلوش )کویانواع پارچه ترتولید کننده  کشباف صفاکارخانه 

کارگرش 051ش تعطیل وسهامداران بدلیل اختالفات 88/0/07 خیتاربجاده مخصوص كرج 7کیلومتر 

 .بیکارشدندو هفت سال سابقه کار  ستیدو سال تا ببا 

 یفرماندار نیتام یکارخانه در شورا نیپرونده ااردیبهشت،05ای شده بتاریخ براساس گزارش رسانه

بودن آن، گفته است  یخصوص علتبه باز بودن کارخانه داده و ب یرا نیتام یو شورا باشدیتهران م

 .نشود کاریب یکارگر چیکامل و اجماع در فروش ه یتا زمان واگذار

 مشهد یگاز شهردارسنوات کارگران پمپ حق و  یدیعدم پرداخت ع*



 رهیشرق صندوق ذخ نیشرکت صبا نگ)مشهد یسنوات کارگران پمپ گاز شهردارحق و  یدیع

با دادن  این شرکت.پرداخت نشده است اردیبهشت05به امروزاز سال قبل تا (مشهد یکارکنان شهردار

 .است چک کرده نیا خیبه تار موکولکارکنان و پرسنل خود را  یدیع ۵۹۸۹۹۱۹۵۱ خیبه تار یچک

 متیبه چه ق یا امضا و سفته دیسف یقراردادها/ بر سر کارگران یشغل تیشوم نبود امن هیسا*

محسوب  دیو چرخه تول یبر سر کارگران که به عنوان فعاالن عرصه اقتصاد یشغل تیامن نداشتن

 .آنها شده است یانداخته و موجب نگران هیسا شوند، یم

جامعه در عرصه  یدیکارگران از قشر مهم و کل ،ردیبهشتا05بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 هیموقت بر سر آنها سا یها مهیو ب یشغل تیکه نداشتن امن شوند یمحسوب م دیو چرخه تول یاقتصاد

 .مواجه شوند یا دهیانداخته و موجب شده با مشکالت عد

 نیاز چند شیبشرکت ما : کرد انیارشد است، ب یمقطع کارشناس یاز کارگران که دانشجو یکی

 یمطلوب تیفیکه ک داتیفروش تول نهیآمده در زم شیمشکل پ لیکار داشت که به دل یفعال و پا یروین

در شرکت مشغول به  یشمار گشتآنها اقدام شده و فقط تعداد اندک و ان لیهم دارد، نسبت به تعد

 .میهست تیفعال

کارگران را با مشکل مواجه کرده  ما یو گران  یاوضاع اقتصاد ،یشغل تینداشتن امن: افزود یو

 .وجود ندارد یدو همخوان نیا نیدخل و خرجمان، ب نیب ادیفاصله ز لیاست و به دل

 یهمکار یسال با و نیشرکت آشنا بودم و چند رانیاز مد یکیبا  نکهیا لیبه دل: گفت یگرید کارگر

 یحقوق تیا توجه به وضعو ب کنم یاستفاده م یشخص یرفت و آمد از خودرو یاز کرج برا کردم یم

 .نشوم کاریاستهالک خودرو بپردازم تا ب یهم برا یادیز نهیهز دیماهانه با م،یکه دار

 روزه با کارگران 11 یقراردادها انعقاد

دو ماهه با  ایروزه  11قرارداد  شوند یکه تازه مشغول به کار م یشرکت واحدها با کارگران یبرخ در

ساله  کیدارند قرارداد  یشتریکه سابقه کار ب یاما با کارگران کنند ید ممنعق دیاعالم دستمزد حقوق جد

 .است شتریواردها ب نسبت به تازه شانیایو حقوق و مزا شود یمنعقد م

 ایخواهد داشت  تیشرکت فعال ایموضوع است که آ نیا ریگفت که ذهن کارگران همواره درگ دیبا

 .اخراج خواهند شد جهیو در نت شود یم لیه و تعطشد رشیدامنگ رهیارز و غ ه،یمشکالت مواد اول

 یاز سو شود یکه مشغول به کار م یزمان دیاز واحدها به کارگر جد یدر برخ ،بنابهمین گزارش

 مهیشدند نسبت به ب دییاگر خوشششان آمد و تا دیکه سه ماه کار کن شود یاعالم م انیکارفرما یبرخ

 .شود یآنها اقدام م

اخراج  ،یا مهیها، کارگران پس ازسه ماه بدون داشتن ب شرکت یاز برخ دهیطبق اخبار رس البته

کردن  مهیفرار از ب یگفت برا توان یکه م شوند یم تیوارد عرصه فعال یدیو کارگران جد شوند یم

 .زند یاقدام ناپسند م نیکارگر مظلوم، کارفرما دست به ا

امضا  دیو ورود کارگران، با آنان قرارداد سفدر بد انیاز کارفرما یبرخ: کرد انیاز کارگران ب یکی

 .کنند یم لیخودشان فرم را تکم کنند یو اذعان م رندیگ یو فقط امضا م کنند یمنعقد م



 یبخواهد سفته را به اجرا بگذارد و برا شود یکارگر اخراج م یاست که اگر زمان یدر حال نیا 

در دادگاه  یو تیسند محکوم شیت و امضاشرکت نخواهد داش ایاز واحد  یاقدام کند، مدرک تیشکا

 .خواهد شد

 !اند یگاریکارگران کوچک مشغول ب:گزارشی تکان دهنده*

 کند یم دیکودک کار تول ،ینابسامان اقتصاد طیشرا

که خانوار  یطیدر شرا. کند یم دیکودک کار را تشد دهینامناسب بازار اشتغال، پد طیو شرا دیشد فقر

 شیافزا.کند یم یرا باز یاقتصاد یها در برابر شوک مهیکار کودک نقش ب ندارد، یمال نیامکان تام

 گر،ید انیببه . به کاهش کار کودک در کشور منجر شود تواند یبزرگساالن م یبرا یشغل یها فرصت

با  داریمشاغل مولد و پا شیو افزا ستهیکار شا یها اشتغال، با تمرکز بر مولفه یها استیس یاجرا

 .در کاهش کار کودکان دارد یریگ چشم ریبزرگساالن، تاث یبرا یدرآمد مکف

. شود یرنگ م درآمد بزرگساالن کم یجبران کاست یضرورت کــار کـودک برا دار،یمشاغل پا جادیا با

کم درآمد به  یخانوارها یفقرا، با کاهش وابستگ یو حام یرفاه یها استیاعمال س گر،یاز طرف د

 .کند فایدر کاهش کودکان کار ا یینقش بسزا تواند یکار کودک، م

 یکالهبردار آموزش

آرام . اند ستادهیکنار سوپرمارکت ا اریهوش یبا چشمان زیاما تر و تم فینح. ندیآ یساله م8 ای8نظر  به

رب گوجه  یقوط کیروغن و  شهیش کیبرنج،  یا سهیبعد نفس زنان، ک یشوند و لحظه ا یداخل م

. شود یمغازه دار گم م یادهایدر فر شانیالتماس ها. آورند یصندوق م کیرا کشان کشان تا نزد

 دیخر نهیهز یکنند و با خوشحال یم یانیپادر م ان،یاز مشتر یتعداد رد،یگ یدشنام ها که اوج م

کودکان با .کرده اند نیخانوار را تام کیچند روز  یکه غذا دیام نیپردازند، با ا یکودکان را م

بغل زده،  ریکه همان کاالها را ز یبعد شاگرد مغازه در حال یا لحظهشوند و  یخارج م شانیدهایخر

 ! گردد یبازم

به دنبال درآمد  ابانیفشارد و کودکان خ یخرده فروشان را م یرکود گلو. ستین یمعادله، چند مجهول

مغازه دار محل با آموزش ساده . ردیگ یدو سر سود شکل م یکه معامله ا نجاستیا. هستند

دهند  یم بیرا فر یآنها مشتر. دکن یکودکان را با پرداخت پورسانت معامله، استخدام م ،یکالهبردار

شده دوباره به مغازه باز  یداریخر یکاال. کودکان بخرد یگوشه انبار مانده مغازه دار را برا یتا کاال

بارها  دیروند در طول روز شا نیا. کنند یم افتیرا در شانیو کودکان پورسانت کالهبردار گردد یم

 یوقت. است ازین نیتر یا هیو پا نینخست هیو تغذ اکدر هرم مشهور مازلو، خور. و بارها تکرار شود

اغلب  یاجتماع زهیغر کند، یخانوار را م کی ازیمورد ن یپول از مردم طلب غذا یبه جا یکودک

 زیبه کودکان پره یبارها گفته شده است که از کمک نقد. دهد یسوق م ازین نیافراد را به سمت رفع ا

حل مشکل  یدر رکود شده تا برا ریاز خرده فروشان درگ یتعداد زیآموزش، دستاو نیو هم دیکن

 ! کالهبردار بسازند کیاز آنها  ،یابانیخود، با پرداخت پورسانت به کودکان خ یدرآمد

توانستند ها بعد از جنگ ن دولت. غلط مردم و دولت هاست یها استیرفتارها و س جهیکودک کار نت

آن کاهش  جهیرا اجرا کنند که نت... اشتغال و وزش،بهداشت، مسکن، آم نهیدر زم یاصول قانون اساس

 یها نهیرفتن تعادل درآمدها و هز نیمسئله باعث از ب نیا. کار بود یروین یدستمزدها و رفاه اجتماع

در  نیادیواقع عدم تعادل بندر .به بازار بود شتریکار ب یرویشد و واکنش خانواده، عرضه ن  خانواده

همانند عرضه کار کودک به بازار به همراه  یا پس لرزه ن،ییپا یها ساختار دخل و مخارج دهک



 که یکار قرارداد مـوقـت داشتند، در حال یروهایدرصد از ن ۹دهه هفتاد تنها  یدر ابتدا. داشته است

بود  یگریمـعـضـل د ،یمانکاریپ یاهـ ظهور شرکـت. رسد یدرصد م ۸۰از  شیآمار به ب نیامروز ا

کار خانواده به  یرویعرضه ن شیکاهش درآمد با افزا دیکار دامن زدو با یرویکه به کاهش درآمد ن

را  دیآن نسبت به تورم، کاهش قدرت خر یکاهش سطح دستمزدها و عقب ماندگ.شد یبازار جبران م

کار  یرویخل و خرج خانوار، عرضه همه ند انیها به عدم تعادل م از واکنش یکیبه همراه داشت که 

که  ییها با وقوع تورم، خانواده.خانواده از جمله زنان، سالمندان و کودکان به بازار کار است

درواقع، . شوند یم تر یبلکه قو نند،یب ینم انیدارند نه تنها ز یادیز رمنقولیمنقول و غ یها ییدارا

خود را به علت تورم از  دیاست که قدرت خر یرانیدستمزدبگ سهیاز ک آورند یکه به دست م یزیچ

 دهند یدست م

 کار ارزان یروین

روزها  نیا. دهند یآن را از دست نم یبه سادگ انیاست که کارفرما یکار ارزان یرویکودک، ن 

تا مغازه داران، صاحبان کارگاه ها،  نیشوند؛ از والد یرا شامل م یعیوس فیکودک ط انیکارفرما

هستند که نتوانند از حقوق خود  یطالب کودکان... فروشندگان مواد مخدر  و ،یگریتکد یگروه ها

شود،  یاز آنها انجام نم ینفر از قانون کار که بازرس ۵۰ ریز یها قانون عدم شمول کارگاه.دفاع کنند

 یاگر در زمره کودکان فرار. ندارند یآنها ساعت کار و حقوق مشخص. کودکان است نیمحل ظهور ا

. شود یم یخواب و خوراک، به صورت نامحدود از آنها بهره کش یجا یب شوند در ازامحسو

. اند کار کودک کمک کرده دیکه جزء قانون کار قرار ندارند به تشد یمشاغل خانگ یو حت یبافیقال

که  یطیشرا نیدر چن. مصوب است نیبا قوان یو اقتصاد یاجتماع طیشرا وندینشانه پ ینیقوان نیچن

ارجح  کارانیب ریکار ارزان به سا یرویبرهم خورده، ن زیکار ن یروین یتقاضاعرضه و 

خارج است وهر  انیدستمزدها از توان کارفرما شیاست که افزا یبازار کار به گونه ا تیوضع.است

شود تا کارفرما بتواند چرخ کارگاه  یم لیکار تعد یروین افته،ی شیکه دستمزدها افزا یزانیساله به م

به  نداردکار  افتنیشده و توان  لیماه تعد نیکه سرپرستش در فرورد یخانواده ا. بچرخاندخود را 

ممکن خواهد  نهیپدر و فرزندان، تنها گز یفروش را حل کند که دست اش یمشکل درآمد دیناچار با

 رییکار و تغ یروین ینرخ تورم، برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا شیبه بعد با افزا 71از دهه.بود

.  افتی شیزامردان سرپرست خانوار اف یکار یها و اضاف کار، تعداد دوشغله یقراردادها تیوضع

 یرویعرضه ن شیزنان و افزا یمشارکت اقتصاد شیاستمرار حضور سالمندان در بازار کار، افزا

 ستندیمولد ن یشهرها به سرعت رشد کردند اما به اندازه کاف گرید یاز سو. اتفاق افتاد زیکار کودک ن

باال کار  یها نهیهز و نییپا یو با دستمزدها یررسمیشاغالن در بخش غ شتریب. کنند جادیتا کار ا

همه  جهینت. کند یم دیفقر را تشد نیاداره شهرها ا نیو قوان افتهی شیکار و ثروت افزا یتقاضا. کنند یم

گسسته شود  دیبا رهیزنج نیا. دهد یم شیاست که کار کودکان را افزا ینواقص، دور تسلسل باطل نیا

 .  ن ببردیکودک و نوجوان کشور را از ب هیقبل از آنکه همه سرما

 0388اردیبهشت05گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 یسازمان جهاد کشاورزمقابل  زده شهرستان کارون لیکشاورزان ستجمع اعتراضی *

ی به دریافت خساراتشان برای دست یاب زده کارون لیکشاورزان س اردیبهشت،05صبح روز یکشنبه 

 .این شهرستان زدند یسازمان جهاد کشاورزمقابل  دست به تجمع

 نیعلت تجمع امروِز کشاورزان ا: شهرستان کارون گفت یجهاد کشاورز سیرئدرهمین رابطه،

 .آنان بوده است انیشده در م عیتوز لیخسارت س یابیشهرستان سوء برداشت از فرم ارز



خود کشت و  تیمازاد بر سند مالک ییها نیشهرستان در زم نیکشاورزان اسالهاست اکثر :وی افزود

 .کنند یزرع م

که  یتصور کردند دولت تنها خسارت بخش ل،یخسارت س یابیشده ارز عیکشاورزان در فرم توز

 یها نیاز زم یادیاست را پرداخت خواهد کرد و از آنجا که آنان در بخش ز تیسند مالک یدارا

آنها  حیفرم شدند که با توج نیدر حال کشت و زرع هستند، دچار سوء برداشت از امازاد بدون سند 

 .افتیتجمع خاتمه 

 وارید زشیرجان باختن یک کارگر درتربت جام براثر*

بر ساله 15کارگر  کیشهرستان تربت جام از کشته شدن  یفرمانده انتظاماردیبهشت،05روز یکشنبه 

 .شهرستان خبر داد نیا روستای موسی آباددر وارید زشیاثر ر

 لودردرمهران براثر سقوط راه سازی  جان باختن یک کارگر*

تونل راه کربال و فوت راننده لودر  یدستگاه لودر در خروج کیمهران از سقوط  یفرمانده انتظام

 .خبر داد

دستگاه لودر در  کیموضوع مشخص شد  یمأموران به محل حادثه و بررس دنیبا رس: افزود یو

شن و ماسه از ارتفاع سقوط کرده و راننده آن در دم جان خود را از دست داده  یار و دپوک نیح

 .است

  اکیبراثر نشت گاز آمون بلورک یساز ستالیکر کارگر کارخانه 7مسمومیت *

واقع در شهرک صنعتی  بلورک یساز ستالیکر کارگر کارخانه 7اردیبهشت،05عصر روز یکشنبه 

 .مسموم شدند اکینشت گاز آمون براثرالبرز استان قزوین 

با سه کارگر مصدوم حادثه با آمبوالنس و  نیمصدوم ا کارگرچهاربرپایه گزارشات رسانه ای شده،

 .شدند منتقل مارستانیبه ب یشخص هینقل لیوسا

akhbarkargari2468@gmail.com 
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