
 1931اردیبهشت  11اخبار و گزارشات کارگری 

 بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر تهران آزاد باید گردند

 

 کرمانشاه 1931اردیبهشت ماه 11 غلطیده تظاهراتدر زنده باد یاد کارگران بخون 

کارگران کرمانشاه آتش 1931اردیبهشت ماه 11حکومت سلطنتی بسوی تظاهرات نیروهای انتظامی 

 .ندنفردیگررازخمی کرد131و ندکارگر را گرفت11وجان  نددگشو

 یادشان زنده باد

 

کشور بمناسبت برای تجمع در سراسر  رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورافراخوان 

 اردیبهشت روز معلم13

 13تا  11ساعت  – 1931اردیبهشت ماه13:زمان

 نها وهمه شهرهادر مراکزاستا دارات آموزش و پرورشمقابل ا:مکان

 «ماست مسلم حق تجمع،تشکل»

 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 :مقابل مجلس بمناسبت روز جهانی کارگر 1931اردیبهشت11گزارشاتی درباره تجمع  همجموع -

 کارگر مقابل مجلس یمراسم روزجهان یها یاخبار از بازداشت نیآخر+

 کارگر در برابر مجلس یمع روزجهاناز تج ینیشاهد ع کی تیروا+

 کارگر در مقابل مجلس یتجمع روز جهان یبرگزار رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب+

 برگزاری مراسم اول ماه مه روزجهانی کارگر درمریوان -

 بمناسبت روز جهانی کارگر کارگران در سنندج یابانیرژه بزرگ خ -

با جنبش  یهمبستگ اردیبهشت برای11روزدانشگاه مازندران در انیدانشجو وقطعنامه ییگردهم آ -

 یکارگر

 :کارگران همزمان با روز جهانی کارگر سخن می گویند -

 یمرکزدرآستانه روزجهان یوعضو کانون وکال  یدادگستر کی هیپا لیوک کبختیمحمد صالح ن -

 :کارگر وروزمعلم

 دیرا آزاد کن یو معلمان زندان کارگران

 المیاز کرمانشاه به اغرب نسبت به انتقال شرکت نفت و گازصنعت کارگران ضات اعترا -



 نسبت به بالتکلیفی شغلی وعدم پرداخت مطالبات مقابل مجلس سیمعلمان آزاد و حق التدرتجمع  -

 جمهور سیرئ ژهیو اریبا حضور دستهمزمان  ییدانشگاه عالمه طباطبا تجمع اعتراضی دانشجویان -

 انیدانشجو یانضباط نامه نییبه آ یمجاز یتخلف در فضا ننسبت به افزود

 اثر سقوط ازباال برجان باختن یک کارگر جوان درهمدان بر -

 :مقابل مجلس بمناسبت روز جهانی کارگر 1931اردیبهشت11درباره تجمع  گزارشاتی همجموع*

 مراسم روزجهانی کارگر مقابل مجلس داشتی هایزر از بااخباآخرین +

 یها یبازداشت تیوضع نیکارگران شرکت واحد ازآخر یکایسند یکه هم اکنون برا یخبربراساس *

به وزرا  شایگ تیامن سیبازداشت شدگان ازمقرپل یامشب تمام یدر ساعت هشت وس دهیامروز رس

 . منتقل شدند

 یبه دادسرا یصبح همگ۸وفرداساعت  شودیآزاد نم یگفته اند امشب کس یبازداشت یخانوادها به

 .منتقل خواهندشد نیان اوزند

بعلت ضرب وشتم  کایسند یبازداشت یازاعضا یدونیفر دیها وح یاخباربازداشت نیآخر یط *

ها مجددا به بازداشگاه وزرا منتقل شده  یتن ازبازداشت۶۱است و دهیگرد یبستر مارستانیدرب نیمامور

 . اند

 تیامن سین دربازداشت پلطالب مقدم همچنا درسولیناصرمحرمزاده وس یدیحسن سع یرضاشهاب

 .هستند یزندان شایگ

 .دیبهارستان آزادگرد یازکالنتر یبعدازبازداشت کوتاه کایسند گرعضوید یریش خانم

درمقابل محل  کا،یسند یبازداشت یاعضا یبا خانواده ها یازرانندگان شرکت واحد درهمراه یتعداد *

 یجسمان تیمع کردند ونگران وضعتج شایگ تیامن سیبازداشت کارگران شرکت واحد مقابل پل

به خانوادها گفته اند  شایگ تیامن سیخانواده ها، عوامل پل یریگیپ نیها هستند وبراساس آخر یبازداشت

 .منتقل خواهند شد  نیزندان او یوفردا به دادسرا مانندیکارگران امشب دربازداشت م

 :بازداشتی تجمع امروز مقابل مجلسونه  ستیب اسامی *

 یشهابرضا  .1

 یدیحسن سع .2

 یخیفرهاد ش .3

 یدونیفر دیوح .4

 زاده ناصر محرم .5

 مقدم رسول طالب .6

 یمانیاسدهللا سل .7

 یاصالغ یمحمدعل .8



 فکور اریکام .9

 یمرداس طاهر .10

 نژاد یمانیمحسن سل .11

 یمانیسل یهاد .12

 یمیعظ یمهد .13

 یماهان صالح .14

 ییقاسم خالو .15

 یمحمد اصالغ .16

 یالهام صالح .17

 یاسدالله شایآن .18

 یطاهر رمحمدیام .19

 یمیصم وانیک.20

 یعیداودرف .21

 خداجو دیناه.22

 یجواد نینسر.23

 یمانیسل یهاد.24

 یفخر یمهد.25

 یخیفرهاد ش.26

 یریام هیمرض.27

 یریام رایسم.28

 یخرسند.93

 تهران وحومهبرگرفته از کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

 یاز کارگران و خانواده بازداشت یادیگسترده کارگران در تجمع امروز تعداد ز یریبه دنبال دستگ *

مواجه شده و دو  یتیامن یروهایها به مقابل بازداشتگاه ارگ مراجعه کرده اند که باز هم با تعرض ن

 .بازداشت شده اند ”یریام رایسم” و  ”یریام هیمرض” ینفر به اسام

کارگر مقابل  یمه، روز جهان ماه اول از دوستان بازداشت شدگان یحضور خانواده ها و جمع *

 بازداشتگاه وزرا

 برگرفته از کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران



 کارگر در برابر مجلس یجهاناز تجمع روز ینیشاهد ع کی تیروا+

معلمان و  ،یاز فعاالن کارگر یا رگر، عدهروز کا بهشت،یارد ۶۶امروز،  ،یقبل یها یبر هماهنگ بنا

تجمع  نیاز حاضران در ا یکی تیروا نیا. تجمع کردند یاسالم یدر برابر مجلس شورا انیدانشجو

 .است

بهارستان به سمت درب مجلس حرکت  یمترو ستگاهینفر از ا ۰۱۱حدود  یتیصبح جمع ۶۱ساعت  

 ییرو ادهیندگان درخواست کردند که در پکن از تجمع یانتظام یرویمسئوالن ن ریمس یط. کردند

کنندگان از فراهم بودِن امکان نطق و  خطاب به تجمع روهاین  فرمانده. ندیمجلس گرد هم آ یروبرو

  .به آنان نشان داد یسخنران یرا برا یمکان یبه آنان گفت، آن گونه که حت راضاعت

 ۰۱۱که حال بالغ بر - تیر دادن جمعشعا نیح قه،یدق ستیساعت ده و ب یوجود ناگهان حوال نیا با

بردند و  ورشی تیبه جمع یلباس شخص یروین ۰۱و  یانتظام یروین سیپل ۰۱به  کینزد -نفر بودند

سطح خشونت برخورد . شکل ممکن به ضرب و شتم و بازداشت حاضران پرداختند نیتر خشن

  .ان نبودنددر ام زیباال بود که افراد مسن ن یبه حد یو اطالعات یظامن یروهاین

 نیا یبهارستان حرکت کرد و ط دانیمجلس به سمت م یاز روبرو تیجمع میساعت ده و ن حدود

 زیقهرآم یباز شاهد برخوردها( مجاز است یو هفتم قانون اساس ستیکه بنا بر اصل ب) ییمایراهپ

( ارندهر مشاهدات نگبنا ب)کنندگان  نفر از تجمع ۰۱از   شیآنگونه که ب م،یبا افراد بود یتیامن یروهاین

  .مصدوم و بازداشت شدند

 یروهایخشونت ن. افتیخاتمه  یشتریشدن افراد ب ریتظاهرات با متفرق و دستگ ۶۶ساعت  یحوال

 .دانستند یم سابقه یبود که حاضران آن را ب ادیز یسرکوب به قدر

 هماهنگي براي كمك به ایجاد تشكل هاي کارگري كمیتهکانال تلگرام :منبع 

 کارگر در مقابل مجلس یتجمع روز جهان یبرگزار رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هینایب+

از  شیب یاز سو یجداگانه ا ینود و هشت و متعاقب فراخوان ها بهشتیارد ازدهمیچهارشنبه  امروز

بشدت  یفضا رغمیعل ان،یاز بازنشستگان و دانشجو یو جمع و محافل یتشکل و نهاد کارگر ستیب

 انتجمع بزرگ کارگران و بازنشستگ یانتظام یرویبه مجلس توسط ن یمنته یابانهایو قُُرق خ یتیامن

در  یمختلف یتجمع پالکاردها نیشرکت کنندگان در ا. رأس ساعت ده صبح شکل گرفت انیو دانشجو

" ، " جان مردم یتورم بال یگران" ، " کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد" یدست داشتند و شعارها

 السگرهمه اخت نیا" "حق مسلم ماست ینان کار آزاد" "دیدرد ما درد شماست مردم به ما ملحق شو

 .سر دادند یزندان انیکارگران و معلمان و دانشجو یبا خواست آزاد ییو شعارها" زندانه سهم کارگر

و با  یرانکارگر و در اعتراض به فقر و فالکت و گ یروز جهان داشتیتن از کارگران با گرام صدها

را برپا  یکارگر یتجمع ها نیرترینظ یاز ب یکی ،یاز اتحاد و همبستگ زیشورانگ یجلوه ا شینما

 نیبه همراه مأمور یلباس شخص یروهایاز شروع تجمع گذشته بود که ن مساعتیکمتر از ن. داشتند

تعداد  دیبرده و با ضرب و شتم شد ورشی یا انهیبه تجمع کنندگان به شکل وحش یانتظام یروین

 .کردند ریاز کارگران و تجمع کنندگان را دستگ یادیز

 یافراد از سو یریکارگر و اقدام به دستگ یبه تجمع روز جهان یتیامن یروهاین انهیوحش ورشی نیا

از همراهانشان را  یپاسخ داده شد و تجمع کنندگان توانستند تعداد یشرکت کنندگان با مقاومت جانانه ا

سرکوبگر  یروهایاز ن یمیعظ لیخ لیو با گس تینجات دهند اما در نها یتیمنا یروهایاز دست ن



از بازداشت شدگان به قرار  یبرخ یشدند که اسام ریاز شرکت کنندگان در تجمع دستگ یادیتعداد ز

 :است ریز

 ،یدیحسن سع ،یرضا شهاب ،یخیفرهاد ش ،یفخر یمهد ،یمانیسل یهاد ،یجواد نیخداجو، نسر دیناه

فرحناز  ،یمانیطالب مقدم، اسدهللا سل درسولیس ،یاصالغ یناصر محرم زاده، محمدعل ،یدونیفر دیوح

 ینژاد، عباس شمس، مهد یمانیمحسن سل ،یفکور، مرداس طاهر اریکام ،یمیصم وانیک ،یریش

 یالهام صالح ،یاسداله شایآن ،یطاهر رمحمدیام ،یعیداوود رف ،ییقاسم خالو ،یماهان صالح ،یمیعظ

 ... و ژهیو یحسن و خانم

چهل سال است که . کارگران است یچون و چرا یو ب یا هیکارگر حق پا یتجمع روز جهان ییبرپا

کارگران را به گرو گرفته اند و هر زمان که کارگران مطالبات خود را مطرح کنند  یو زندگ شتیمع

 .رندیگیقرار م سرکوبها نیدتریداراِن غارتگر مورد شد هیسرما تیامن نِ یتام یروهایتوسط ن

سرخم نکرده اند و چنانچه امروز در مقابل مجلس  هایسرکوبگر نیدر مقابل ا چگاهیه رانیا کارگران

و  یحق طلب ادینخواهند کرد و فر یسازش چگونهیشان ه شتیو مع ستینشان دادند که بر سر ز

 .را سر خواهند داد شیخو یمطالبه گر

شرکت کننده در  انیارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجوک یبه تمام رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

تجمع، از  نیبه ا انهیو ضمن محکوم نمودن تعرض وحش فرستدیکارگر درود م یتجمع روز جهان

شرکت  یریتا به دستگ خواهدیو بازنشستگان م انیو معلمان و دانشجو یکارگر یتشکل ها یتمام

 .بازداشت شدگان شوند یتمام یآزاد ریگیتجمع اعتراض نموده و پ نیدر ا ندگانکن

 گردند دیو شرط آزاد با دیق یفورا و ب رشدگانیدستگ

 کارگر یباد اول ماه مه روز جهان زنده

 باد مبارزات کارگران همبسته

 ماه نود و هشت بهشتیارد ازدهمی – رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 درمریوان مه روزجهانی کارگر برگزاری مراسم اول ماه*

كارگران و  یآموزش تهیو کم یتوسط انجمن صنف ۶۰۳۸کارگر  یاول ماه مه روز جهاناسم مر

 .برگزارشد وانیکارگران چهارراه شبرنگ مر دانیو سرواباد در م وانیمر یاستادکاران ساختمان



 

با حضوربین کارگاه های  وسرواباد وانیمر یانجمن کارگران ساختمان رهیمد تیه یاعضا همچنین

 .به کارگران تبریک گفتند وشیرینی پخش کردند ساختمانی



 

 بمناسبت روز جهانی کارگر کارگران در سنندج یابانیرژه بزرگ خ*

شهر رژه  نیغفور ا ابانیکارگر در خ یسنندج به مناسبت روز جهان یکارگر نیو فعال کارگران

 .رفتند

شهر سنندج با در دست  یرکارگ نیاز کارگران و فعال یادیعصر امروز تعداد ز قهیدق ۰۳۰۱ ساعت

کارگران با سر دادن . کردند ییمایغفور را راهپ ابانیطول خ ییداشتن پالکارد و پارچه نوشته ها

تشکل ”  ”کارگر دانشجو اتحاد اتحاد” ” گردد دیآزاد با یکارگر زندان” ”ینان، مسکن، آزاد” یشعارها

 نیکارگران را طن یحق طلب یصدا” تشکل اعتصاب حق مسلم ماست” ” حق مسلم ماست یکارگر

 .انداز کردند

 یتیو امن یانتظام یروهایشهر مملو از ن یاصل یابانهایخ یبه ذکر است که امروز عصر تمام الزم

 .کارگر شوند یمراسم روز جهان یبود تا مانع از برگزار



و اتحاد و  دفرستیدر سنندج درود م یکارگر نیکارگران و فعال یبه تمام رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 .داندیم یبه مطالبات طبقات دنیکارگران را تنها راه رس یهمبستگ

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

با جنبش  یهمبستگ اردیبهشت برای11روزدانشگاه مازندران در انیدانشجو یی وقطعنامهگردهم آ*

 یکارگر

 یبا جنبش کارگر یمبستگه برایدانشگاه مازندران  انیدانشجو روزچهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه،

 .اجتماع کردند

 

 :این دانشجویان قطعنامه ای بقرار زیر صادر کردند

 بمناسبت روز کارگر

عصاره وجود خود را، . کنندیکار م یدرصد از طبقه کارگر جامعه ما بصورت قرار داد 39امروز، 

دارند، فرسنگ ها با  افتیچند ماهه در قیکه اگر پکس از تعو فروشندیم یمزد یکارشان را در ازا

 تیمستقل از حاکم ییکایسند یدر تشکل ها تیکه از حق فعال ستیدر حال نیخط فقر فاصله دارد و ا

 ...تحت فشار انشیدر زندان اند و حام نشیکه فعال یطبقه ا. محروم اند

 یها استیسال س یشود، حاصل س یطبقه کارگر شناخته م یشتیکه امروز در شکل بحران مع آنچه

قرار  انیاقتصاد در جر یساز یمردم ایو  یساز یاست که همچنان با اسم رمز خصوص یانسان ریغ

 اضتیچند دهه ر ریاز مس یاعتقاد که راه رشد و توسعه اقتصاد نیبر ا یمبتن ییها استیس. دارد



که )روند است و دولت  نیمزاحم ا یشغل تیو امن یاجتماع نیگذرد، تام یم رانیو مزدبگ رانکارگ

 هیبر پا یاقتصاد یزیدست از اداره و برنامه ر دیبا( جامعه باشد یتوده  یمنافع اجتماع ندهینما دیبا

 یدر باق کهروش سالهاست  نیا. بازار بسپارد یبکشد و همه و همه را به دستان نامرئ یمنافع اجتماع

 یته سعادتمورد نتوانس کیدر  یعالم هم دستور کار قرار گرفته است و حت یدار هیممالک سرما

 .کند نیآحاد جامعه تام یبرا

 کینتنها  نیو ا م،یستیمان با یدوش به دوش، در کنار جنبش کارگر دیبا. میدار فهیوظ انیدانشجو ما

در گرو شناخت نسبتمان با مطالبات طبقه کارگر  زیمان ن ییدانشجو تیبلکه هو ست،یاخالق ی فهیوظ

 .است

شدن حق  مالیدر برابر پا. دانشگاه ها را بنگاه کردند م،یکار سکوت کرد یساز یبرابر خصوص در

در برابر . میرا از دست داد ییآزاد دانشجو تیحق فعال م،یمستقل سکوت کرد یکایدر سند تیفعال

 اگرامروز . را اجرا کردند انیدانشجو یطرح کارورز م،یحداقل دستمزد سکوت کرد یظالمانه  نییتع

 .میدر برابر عداوت با انسان سکوت کرده ا م،یوت کنسک یضد کارگر یها استیدر برابر س

  :اساس است نیدانشگاه مازندران بر ا انیعاجل ما دانشجو یکالم، مساله  مخلص

 ،یقرار داد طیدر شرا یزندگ)کار  یو کاال ساز یدولت عیصنا یساز یتوقف روند خصوص-۶

 (در جهنم است یزندگ

 انیمتقاض یدولت موظف است برا)دانش  یال سازدانشگاه ها و کا یساز یتوقف  روند خصوص-۰

 (کند نیتام گانیدانش، فرصت را

 یکارگر ییکایمستقل سند یشناختن حق کنشگر تیاز زندان و به رسم یکارگر نیفعال یآزاد-۰

 (است ریامکانپذ یطبقات افتهیسازمان  تیفعال ریتنها از مس یبه مطالبات کارگر دنیرس)

 تیفعال)در دانشگاه  یاسیآزاد س یشناختن حق کنشگر تیو به رسم ییدانشجو  نیفعال یآزاد-۴

 (دانشگاه است ییعلم و شکوفا دیتنها راه تول ،یفکر یها انیآزادانه همه جر

 یو جنبش کارگر انیدانشجو یباد همبستگ ندهیپا

 1931سال  بهشتیارد ازدهمی ،یکارگر، اول م روز

 مازندران دانشگاه

 :جهانی کارگر سخن می گویندکارگران همزمان با روز *

 : های همدان سنگ شکنییکی از کارگر یعل رزایم

مشغول به کار  یسال در قسمت سنگ شکن شرکت نیاست چند یکه معروف به باباعل ،یعل رزایم

 نیا. اند است که از دل کوه و تپه جدا شده یکریبزرگ و غول پ یها است و شغلش شکستن سنگ

 .و عروس و داماد دارد نوه 6کوچک مرد بزرگ اکنون 

 یدخترم، مگر حقوق کارگر: دیگو یکمتر کار کند م ایکه از بار کار خود بکاهد و  میگو یبه او م یوقت

دختر، پدر و  دیکنم و ام دیاو را نا ام توانم یزهرا را بخرم و من نم هیزیمن چقدر است که با آن جه

 .اش است خانواده



و به دستم داد و  ختیر میبرا کیکمر بار وانیل کیرا در  زد یآتش ُغل م یکه رو یخوشرنگ یچا

 کهیو از هر ت افتدیها ب سال قبل به جان سنگ 92را به دست گرفت تا باز هم مثل  اش یشگیهم شهیت

 .ابدیآن رزق حالل خود را در

 :همکار جوان میرزاعلی یمعمار سانسیل یلیمدرک تحصیوسف با 

سه ماه است که در  با  یشده و تقر تیمشغول به فعال یه تازگاست که ب یاز افراد گرید یکی وسفی

  .کند یکار م یکنار باباعل

نه؟  ایدارد  تیاز درآمد شغل خود رضا ایآ نکهیبر ا یمبنی در پاسخ به سوال خبرنگار یمردان وسفی

 است که نیسخت و سنگ میبرا یقسمت مشغول به کار هستم اما به قدر نیسه ماه است که در ا: گفت

در  کنم یم افتیدر هک یدارم و مقدار حقوق یمانند باباعل دهیقد خم یام و کمر ها کار کرده سال ییگو

 .است زیکم و ناچ اریشغلم بس یها یبرابر سخت

 شنهادیدرمان همسرم پ یپزشکان برا: دیگو یآورده و م انیهمسر خود سخن به م یماریاز ب یو

درمان همسرم دارم و  یبرا یاما نه زمان میتهران منتقل کن یها مارستانیاز ب یکیاند تا او را به  داده

 .بروم مدت یطوالن یبه مرخص توانم یشده و نم تیمشغول فعال یرا چرا که به تازگ اش هینه سرما

سال  نیخود را چند یمعمار سانسیل یلیسال سن دارم و مدرک تحص 93اکنون : کرد حیتصر وسفی

 یماه است که شاغل شده و درآمد 9حدود  یلیچند سال فارغ التحص ام اما پس از است که اخذ کرده

 .دارم زیناچ

 :نیمعروف استان قزو یها از شرکت یکی اخراجیساله کارگر 11 یعل

سال سابقه کار  11بود که پس از  نیمعروف استان قزو یها از شرکت یکیساله کارگر  11 یعل

 .نشده است یکردن شغل مناسب دایموفق به پ ،یرکایشد و هنوز با گذشت چهارسال از زمان ب لیتعد

 13و اوائل دهه  23تنها خاطرات خوب من متعلق به اواخر دهه : دیگو یمرسانه ای به خبرنگار  یو

 انیاما بعد از جر کرد؛ یپمپاژ م یشهرصنعت یها را از دودکش کارخانه دیام دیاست که رونق تول

سر  یرو یدیجد یها یبدبخت یبخش خصوص به یدیتول یواحدها یو واگذار یساز یخصوص

 .کارگران آوار شد

 دیاز خط تول یبخش یلیگرفته تا نبود کارانه و اضافه کار و سپس تعط روین لیاز تعد: افزود یم یو

 دیرا پد ییفضا تیاضافه شد و در نها یبر شدت و عمق مشکالت جامعه کارگر یکی یکیها  شرکت

 .کارگران در معرض سقوط قرار گرفت یآورد که زندگ

که اجاره  32سال  یاز ابتدا: کند یابراز م ریچندساله اخ یها یدر خصوص گران یکارگر صنعت نیا

و نبود درآمد ماهانه از پرداخت اجاره مسکن  یکاریاز کارگران به علت ب یاریمسکن باال رفت، بس

 یمال نیگسن یها یاز آنها به علت بده یبرخ. نکردند دایماندن پ یبرا ییجا نیعاجز شدند و در قزو

 .دیاز هم پاش یگریپس از د یکیها  شدند و کانون خانواده یمجبور به ترک زندگ

 23منزل  کی داکردنیپ: دهد یو ادامه م کند یاجاره و رهن اشاره م متیق یبرابر9 شیبه افزا یعل

 یمنفصل شهر یجبور شدم به نواحبود و م یدشوار یاریفرزند دارم کار بس 9من که  یبرا یمتر

در  دهمنازل دورافتا نیاجاره کنم، هم توانم یکه م یا رفته و در آنجا ساکن شوم؛ اکنون تنها خانه

 .شهرک مهرگان است



ام اعالم  و صاحب خانه ستیمسکن و اجازه بهاء دست بردار ن متیق شیافزا: کند یکارگر اذعان م نیا

 یرقم نیتومان به رقم رهن اضافه کنم، اما من توان پرداخت چن ونیلیم19 دیبا دیسال جد یکرده برا

که به ناچار  اشمهزارتومان درآمد داشته ب333گذشته ماهانه  یها سال یرا ندارم و تنها قادر بودم ط

 .درحال مهاجرت به روستا هستم

 بیر کشور تصوکه د ییها استیو س نیرشد ندارد و قوان یجا رانیدر ا یکارگر: شود یم ادآوری یعل

سهم  نیتر تر هستند و کم توجه دارد به جز کارگران که از همه فعال یزندگ یها به همه جنبه شود یم

 .برند یرا در جامعه م

 :نیقزو یاز دفاتر مهندس یکیدر  وشاغل یمیرشته ش لیساله فارغ التحص91 میمر

 کار نیو قوان مهیهزارتومان، بدون ب693 یساعت کار برا12

مشغول به کار است و  نیقزو یاز دفاتر مهندس یکیدر  یمیرشته ش لیساله فارغ التحص91 میمر

درس  یکه جامعه برا دانستم یاگر م: دیگو یبه خبرنگار م یو. ردیگ یهزار تومان حقوق م693ماهانه 

و درس خواندن  تهمه زحم نیو با ا دادم ینم لیهرگز ادامه تحص شود، یقائل نم یارزش چیخواندن ه

 13صبح تا ساعت 1از ساعت  مهیهزار تومان آن هم بدون پوشش ب693 افتیدر یبرا دینون بااک

 !است و نه دستمزد آن متناسب با ساعت کار یلیکنم، که نه متناسب رشته تحص یگر یمنش

فارغ  یکاربر یمیکه در رشته ش شیسال پ 9از : کند یکردن شغل مناسب اظهار م دایدرباره پ یو

است که کارفرماها از همان  نجایاما مشکل ا. ام ثبت نام کرده یمتعدد یها یابیدر کارشدم،  لیالتحص

با شما تماس  دا  که بع کردند یبرگه اعالم م نیبا پرکردن چند تیو درنها خواستند یم یابتدا رزومه کار

محترمانه  یعنی م،یریگ یآشناست؛ بعدا  تماس م کاریاز جوانان ب یلیخ یجمله برا نیگفتن ا. میریگ یم

 !به سالمت

فروش مصالح )خشن و مردانه است  اریمن بس یکار طیمح نکهیبه علت ا: کند یعنوان م میمر

به صورت پدر  توانم یم یبعدا  چطور دانستم یبار استعفاء دهم، اما نم نیگرفتم چند می، تصم(یساختمان

در  دیبا واست  کاریواد، اکنون بو فراگرفتن س لیهمه تحص نیو مادرم نگاه کنم که دخترشان بعد از ا

حق و حقوق محروم  نیرا تحمل کرده و از داشتن کمتر طیشرا نیناچارم ا لیدل نیکه به هم ندیخانه بش

 .باشم

حقوق  یوقت: کند یابراز م یدرباره نبود پوشش قانون کار در دفاتر مهندس یمیش لیفارغ التحص نیا

 یکار توان یکردن کارگر نداشته باشد، نم مهیبه ب یلیم تماطبق قانون کار نباشد و کارفرما ه یافتیدر

نوع کار کردن عمر تلف کردن است، اما  نیاز دوستانم گفتند که ا یلیخ. سوخت و ساخت دیکرد و با

 تیشدن شکا مهیب یو اگر بخواهم برا شود ینم دایهم پ نیکار هم طیاز مح رونیکه ب دانم یخوب م

 .کنم، قطعا  اخراج خواهم شد

 :ساله مقیم قزوین 69مرتضی بازنشسته 

 توان رقابت با رشد تورم را ندارد یبازنشستگ حقوق

آورده و  یرو یاست که به شغل مسافرکش یمدت ینیاز بازنشستگان قزو یکیساله  69 یمرتض دیس

اگر تو سه : دیگو یم کند؟ یهنوز کار م یماریکهولت سن و ب نیکه چرا با ا میشد ایاز او جو یوقت



اکنون درک  یگرفت یم وقهزار تومان حق 133و  ونیلیم کیو ماهانه  یرزند بزرگسال داشته باشف

 .دارم یمن چه حال یکرد یم

من  یداروها متیو ق آورد یبا خود به همراه م یماریسن باال هزاران مرض و ب: کند یم حیتصر یو

من که  یمخارج دختر دانشجوخرج و  یاز طرف. شود یهزار تومان تمام م 933تا  993 نیماهانه ب

ما  وادهخان یازهاین یجوابگو یکند به گردن من افتاده و حقوق بازنشستگ دایپ یموفق نشده شغل مناسب

 .ستین

سال کار کردم اکنون 93چرا من که : کند یم انیب یدرباره شغل مسافرکش ینیبازنشسته قزو نیا

 یشغل سخت و طاقت فرسا بدهم؟ رانندگ نیبه ا تن دیبرخوردار باشم و با شیاز رفاه و آسا توانم ینم

 .باشد نیو چه بسا ممکن است خطر آفر ستیکار من ن

و  دهد یمهلت نم ختهیاما تورم افسار گس م،یبساز یتا به نان میکن یهرقدر که تالش م: دیافزا یم یو

 شیوز افزاروز به ر یو اقالم ضرور ها یخوراک متیق. به دنبال ندارد یا تالش و کوشش ما ثمره

 .شده است رییخانوارها دست خوش تغ ییو نوع برنامه غذا افتهی

آن منصرف شدم  دنیاز خر د،یع لیآج متیق شیبه علت افزا 32نوروز : شود یم ادآوری یمرتض دیس

هزار تومان 13برنج  لویهر ک متیهزار تومان و ق113 یگوشت قرمز باال لویهر ک متیو هم اکنون ق

 .حذف کنم یرا از سبد غذا ییمواد غذا نیتک تک ا دیاست که به نظرم با

 :انقالب تهران دانیم یها چاپخانه یکی ازکارگرفتح هللا 

تک رنگ مخصوص چاپ  یدستگاه. و با اشاره، دستگاهش را نشانم داد اپراتور دستگاه افست هستم

اصطالح چهاررنگ به  به ای یبا نگاه به پشت دستگاه اوراق کامال رنگ. بود زیاما تم ،یمیافست، قد

دستگاه  نیها را با هم بله، آن»: در پاسخ گفت د؟یرا شما چاپ کرد ها نیا دمیبا تعجب پرس ردچشمم خو

 !چاپ کرده ام میتک رنگ در چهار مرحله و تنظ

مثل شماره،  گرید یها کار رویدستگاه است، اما به علت کمبود ن یام اپراتور یکار اصل: گفت هللا  فتح

 .دهم یهم انجام م.. .برش، و 

شغلش را دوست  ایشغل را انتخاب کرده و آ نیکه چطور ا نیهللا در پاسخ به سوالم در مورد ا فتح

 کردم، یکار م لیتحص نهیکمک هز یدر مازندران برا یا در چاپخانه یاز نوجوان: گفت ریخ ایدارد 

اپراتور  مدماز آن که به تهران آو بعد ( یمیچاپ قد یها دستگاه)بودم  یابتدا اپراتور دستگاه ملخ

کرده بودم و عالقه هم داشتم آن را تا  دایکار تخصص پ نیبعد هم، چون در ا. دستگاه افست شدم

 .امروز ادامه دادم

 رد؟یگ یاست؟ و چقدر حقوق م یکه از درآمد اش راض دمیاز او پرس  سپس

 .گذرانم یرا م یزندگ یبا سخت: هللا گفت فتح

چهارم آن را بابت اجاره خانه اش  کیکه  ردیگیهزار تومان حقوق م ۰۱۱و  ونیلیم ۰: افزود او

چون  دهد، یبا دو فرزند را نم یزندگ یها نهیحقوقش کفاف هز یاما باق دهد، یدرمحله دوالب تهران م

 .است افتهی شیافزا یلیخ لیتحص یها نهیهز

 .دبخت کرده استکاغذ ما را ب یما کاغذ است؛ گران یمشکل اصل:او درادامه گفت



کم  یلیخ مانیها یبا گران شدن کاغذ مشتر نیهم یبرا ست،یمردم ن یاساس یها ازیچاپ که جزء ن

 .بروم یگریسراغ کار د دیمنوال باشد با نیشده است؛ اگر اوضاع به هم

 ۴۰۱۱ ییلویموقع کاغذ ک نیسال گذشته هم. نجاستیاجاره و آب و برق ا نهیهز ونیلیم ۰فقط  انهیماه

 .شود یتر هم م گران نطوریهزار تومان است که هم ۰۳مان بود، اما امسال تو

 .کنند یچاپ م یتعداد کمتر نهیبه سبب هز ایرا ندارند  راژیقدرت چاپ ت ایمردم 

درآستانه روزجهانی مرکز یعضو کانون وکالو  یدادگستر کی هیپا لیوک کبختین صالحمحمد *

 :کارگر وروزمعلم

 دیرا آزاد کن یدانزن معلمان و کارگران

طبقه . است  رانیمعلم در اکار و کارگر و روز  یروز جهان بیبه ترت بهشتیارد 19و 11 یروزها 

 یادیرنج ز دهند،یکه انجام م یو فکر یدیبه لحاظ کار  رانیکارگر در جهان و قشر معلمان در ا

پرداخت  دهقابل کار انجام شاست که در م ییمابه ازا نیحقوق آنان کمتر ایدستمزد  یکنند ول یتحمل م

و  یسابقه ارزش پول مل ی، سقوط ب رانیبر کشور ا یاقتصاد یها میحال اعمال تحر نیبا ا. شود یم

 یزندگ ختهیو  سرانجام تورم لجام گس یاساس یکاالها یو کمبود و گران یکاریو ب دیروند کاهش تول

را هدف  ریحقوق بگ راقشا گریندان و دکارگران و معلمان، کارم ژهیهمه مردم کشور به و ،یاقتصاد

عدالت از  ریدهه اخ کیدولت ها در طول  یاقتصاد یها استیکتمان کرد، س دینبا. گرفته است

توان گفت ؛  یبه جرئت م. مردم کم درآمد کشور دور شده است یبرا یرفاه حداقل نیو تام یاجتماع

حذف . سابقه است  یر بیقرن اخ میدر ن فرادستان و فرودستان جامعه نیبوجود آمده ب یشکاف طبقات

گرم  133 یشود و جمع آن معادل بها یپرداخت م انهیکه ماه یزیناچ یها و پرداخت ما به ازا ارانهی

قرار  یطیدر شرا یشتیباشد؛ فرودستان جامعه را از لحاظ مع یعدد نان سنگگ م 93 ایگوشت و 

 شتیمع میوخ تیوضع نکهیا زقطع نظر ا. شاندخط فقر بک ریرود همه آنان را به ز یداده است که م

به همه امکانات دارند و با استفاده از رانت و روابط در اوج رفاه  یکه دسترس یمردم به جز قشر اندک

 یشتیمنگنه مشکالت مع ریاکنون زحمتکشان جامعه ما ز. مردم شده است  ریبانگیبرند گر یبه سر م

اقشار  ریشود ؛ چرا کارگران و سا یم رحسوال مط نیاره اهمو. باشند یم ایو کمبود دستمزد و مزا

کاهش رنج آنان نشده است؟  ایو  ییرها یبرا یمبتال شده و تالش یتیوضع نیما به چن هنیزحمتکش م

ها و  میکاهش اثرات تحر یبرا یاستی؛ در آستانه روز کارگر و معلم دولت چه س دیپرس دیبا

و شکاف  یاست؟ سخن در مورد نابرابر هگرفت شیرآمد درپبر اقشار کم د یاقتصاد یهاینابسامان

 نجاستیگفت و تکرار کرد ؛ اما اصل مسئله در ا شهیشود هم یو رنج کارگران و معلمان را م یطبقات

 یتیگرفته شود و اعتراضات کارگران و معلمان جنبه امن دهیآنان ناد یعیهمواره حقوق طب دی،چرا با

در به  یمعلمان و کارگران نقش اساس کهیدر حال افت؟یادامه خواهد  تیوضع نیا یکند و تا ک دایپ

را هدف  هنیم انیکه ک یجنگ انیکشور داشته  و در جر 1992سال  یانقالب طیوجود آوردن شرا

 استیدولتمردان کشور و مسئوالن امر تاکنون س.  دفاع و مقاومت کرده اند نیشتریگرفته بود ، ب

رفاه کارگران و معلمان و اقشار کم درآمد  حداقل نیدر حوزه تام یرفع بحران کنون یبرا یمشخص

که در طول سه دهه  گرید یچالش. کنند یبه هر جهت با آن برخورد م ینداشته اند و به صورت بار

گرفتن حقوق  دهیو معلمان وجود داشته و هنوز موجود است، ناد یکارگر لیگذاشته در حوزه مسا

در موارد .  کاهاستیحقوق آنان از جمله سند افعمد یصنف یتشکلهاکارگران و معلمان در داشتن 

شده اند و با  یو سالها زندان ریمعلمان دستگ یصنف یو انجمن ها یکارگر یکاهایمتعدد رهبران سند

از  یامر خواسته برخ نیاگر ا. برخورد شده است یتیامن لیآنان در حوزه مسا یاعتراضات صنف



و اعتراضات مربوط به آن با  یمتذکر شد امور صنف دیاشد، باهم ب یبخش خصوص انیکارفرما

 یتیمحدود چگونهیبدون ه انیکارفرما یکاهایتشکلها و سند کهیدرحال. شودیحل نم یتیبرخورد امن

آنان گوش  شنهاداتینظرات و پ دنیشن یبرا ربطیذ یکنند و وزارتخانه ها و سازمانها یم تیفعال

. باشند یو نظرات کارگران و معلمان م واستهاخ رشیتولرانس پذدارند ، در مقابل فاقد  ییشنوا

 .شاهد حال زنده است ریکردن کارگران و معلمان در دو دهه اخ یو زندان یریدستگ

 یاز زندگ یرفع نابرابري و بي عدالتي اجتماعي و برداشتن موانع حق برخوردار یبرا تالش

به صورت دسته جمعي و سازمان یافته توسط خود  شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انساني جز

و سندیکاها  از اهم حقوق و  یصنف یحق تشکیل انجمن ها. کارگران و معلمان قابل پیگیري نیست

در جهان هیچ کشور توسعه . افراد جامعه از جمله کارگران و معلمان مي باشد یمدني برا ادیهايآز

از حق  یبرخوردار. آزاد و مستقل کارگري و معلمان باشد وجود ندارد که فاقد اتحادیه هاي  ییافته ا

 ش،یاحقاق حقوق خو یبرا یقانون یمعلمان از اهرمها یصنف یو تشکلها یکارگر یکاهایسند لیتشک

ملزم است در چارچوب  رانیو هم دولت ا رفتهیآن را پذ رانیا یاست که هم قانون اساس یحق نیکمتر

 .ردیکار آن را بپذ یلالمل نیسازمان ب یمقاوله نامه ها

تشکیل نهادهاي مستقل صنفي ، حق برخورداري از امنیت در انجام فعالیت هاي صنفي ،  حق

مصونیت اموال و اماکن متعلق و مرتبط به سندیکا ، تامین امنیت جاني اعضا و مدیران سندیکا ، حق 

از امکان تعقیب قضایي برخورداري از دادرسي عادالنه در قبال اتهامات منتسبه ، حق برخورداري 

به حقوق و آزادیهاي سندیکایي ، حق برگزاري جشن اول ماه مه ، حق شرکت اعضاي  متعرضین

سندیکا در مجامع بین المللي مرتبط با فعالیت هاي صنفي ، حق برخورداري از وکیل در محاکمات و 

اقل حقوق و دستمزد حد نییدر تع کاهایحق برخورداري از محاکمات علني و مهمتر از همه حق سند

حداقل حقوق و  نییو تشکلها در تع کاهایکشور و مهمتر از همه حق سند یاقتصاد طیطبق شرا

 یاکنون که در آستانه برگزار. شده است  رفتهیکار پذ یالملل نیسازمان ب یدستمزد در مقاوله نامه ها

و  یکارگر یکاهایدآن دارد به هرگونه برخورد با رهبران سن یجا میروز کارگر و معلم هست

 یداده شود و کارگران و معلمان زندان انیپا ییکایو سند یکارگر لیدر رابطه با مسا نیمعلم یهاتشکل

از آن جمله حق  یصنف لیکارگران و معلمان در مسا زیآزاد گردند و حق اعتراض مسالمت آم

 .است دنیکوبتجربه ثابت کرده است خالف آن آب در هاون . شناخته شود تیاعتصاب به رسم

 المیاز کرمانشاه به اغرب نسبت به انتقال شرکت نفت و گازصنعت کارگران اعتراضات *

نفت و صنعت کارگران جمهور به کرمانشاه  سیهمزمان با ورود رئاردیبهشت 11روز چهارشنبه 

 .دست به تجمع زدند المیاز کرمانشاه به اغرب دراعتراض به انتقال شرکت گاز

بر انتقال شرکت نفت و گاز غرب  یمبن یاز چند روز گذشته خبرسانه ای شده،براساس گزارشات ر

 نیامر موجب شده تا کارگران و کارکنان ا نیکرده است؛ هم دایدرز پ رونیبه ب المیاز کرمانشاه به ا

نفت و  ریواکنش نشان دهند و با ارسال چند نامه به وز یکارشناس ریغ میتصم نیشرکت نسبت به ا

 .ندینما انیاعتراض خود را ب یجمهور سیرئ

بروند وباتجمع مقابل باالترین مرکز  یاستاندار بسوی خواهند یکارگران مبنابهمین گزارشات،این 

 .کار شده است نیحراست شرکت مانع اقدرت دراستان اعتراضشان رابنمایش بگذارند که 

 خت مطالبات مقابل مجلسنسبت به بالتکلیفی شغلی وعدم پردا سیمعلمان آزاد و حق التدرتجمع *



اردیبهشت ماه همزمان باتجمع کارگران،بازنشستگان،نویسندگان ودانشجویان مقابل 11روزچهارشنبه 

دراعتراض به بالتکلیفی  سیمعلمان آزاد و حق التدر مجلس بمناسبت روز جهانی کارگر،جمعی از

 .دنداجتماع کر مقابل مجلس شان برای باری دیگرشغلی وعدم پرداخت مطالبات

 جمهور سیرئ ژهیو اریبا حضور دستیی همزمان دانشگاه عالمه طباطبا تجمع اعتراضی دانشجویان*

 انیدانشجو یانضباط نامه نییبه آ یمجاز یتخلف در فضا نسبت به افزودن

 یجمهور سیرئ ژهیو اریدست یموالورد ندختیهمزمان با حضور شهروزسه شنبه دهم اردیبهشت ماه،

دست نوشته »جمعی از دانشجویان با تجمع،باالبردن  ،یحقوق شهروند زهیجا نیدر مراسم اول

 نامه نییبه آ یمجاز یتخلف در فضا افزودن وسردادن شعارهایی اعتراضشان را نسبت به«ها

 .،بنمایش گذاشتندانیدانشجو یانضباط

 

 یانشجو ، مد» با عنوان  ییبا در دست داشتن پالکاردها انیدانشجوبراساس گزارش رسانه ای شده،

مراسم  یمانع از برگزار یقیدقا یبرا« ندانسته جاسوس  ایهمه دانسته » ،  «ردیپذ یذلت نم ردیم

 .شدند

مانده و برخورد با  یدر حد شعار باق یاز حقوق شهروند تیحما: معترض گفتند  انیدانشجو یبرخ

 .متوقف نشده است انیدانشجو

حاضر شد ،  گاهیدر جا یشهروند زیجوا یاهدا یبرا یکه موالورد یبرنامه ، زمان نیاز ا یبخش در

 . سردادند یاعتراض یو شعارها افتهیحضور  گاهیدر جا زین انینفر از دانشجو 93حدود 



با . افراد شد نیمعترض و ا انیدانشجو نیب یها لفظ یریبرنامه منجر به درگ ییعوامل اجرا حضور

از سالن منتقل  رونیرا به ب انین برنامه ، دانشجوحراست و مسئوال،انیادامه شعار و اعتراض دانشجو

 .سالن را بستند یدرها یا قهیچند دق یکردند و برا

 اثر سقوط ازباال برجان باختن یک کارگر جوان درهمدان بر*

 .فرمانده انتظامي شهرستان همدان از مرگ یك كارگر ساختماني در اثر سقوط از باال بر خبر داد

اي حین انجام كار  خبر وقوع حادثه یدر پ: در تشریح این خبر گفتهشت اردیب11وی روزچهارشنبه

، بالفاصله 113از مناطق شهر همدان به مركز فوریت هاي پلیسي  یکیدر یك ساختمان نیمه كاره در 

 .شكریه به محل حادثه اعزام شدند 11اكیپي از ماموران كالنتري 

ساله در  96اتي مشخص شد، فردي حدودا پس از حضور ماموران و بررسي هاي مقدم: افزود یو

یك ساختمان نیمه كاره مشغول كار بوده است كه باال بر كه در حال حمل مصالح ساختماني بوده بر 

 .روي او سقوط كرده است

نامبرده در اثر صدمات و جراحات وارده فوت  مارستان،یپس از انتقال مصدوم به ب: وی درادامه گفت

 .كرده است
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