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 سرسخن: 
یکی از   "قراردادهای موقت"

 عوامل ادبار کارگران 
ب و مبارزات طبقه کارگر  اعتراضات  روشنی نشان  ه  بررسی 

رواج   کارگران  معضالت  بزرگترین  از  یکی  که  دهد  می 
از شمول   قراردادهای موقت و عمال خارج کردن کارگران 

ارگر  ک  قهامنیت شغلی طبو در نتیجه کاهش    "قانون کار"
ب چه اشد.  می  هر  سقوط  آن  بالواسطۀ  نتیجه  که  امری 

به   هایشان  خانواده  و  کارگران  زندگی  و  حیات  شتابناکتر 
 اب بیکاری و فقر و نیستی می باشد.  مرد

  در جامعه ما   که از دهه های پیشقراردادهای موقت  عقد  
امروز   یافت،  رواج  داران  سرمایه  از  حمایت  جایی  در  به 

اعتراف می    دخوکه  است  رسیده   اسالمی  ایادی جمهوری 
به   نزدیک  که  میان    95کنند  در  کار  قراردادهای  درصد 

به   کشور  شده    "موقت  قراردادهای"کارگران  ،  اندتبدیل 
نگران    که  امری شغلی  امنیت  عدم  با  را  ایران  کارگران 

  مواجه و عواقب فاجعه بار آن در کار و زندگی شان  کننده  
است موج  .ساخته  کار  در    ،ودقانون  و  اساس  در  چه  اگر 

است  ،مجموع شده  تنظیم  داران  سرمایه  نفع  با    ،به  ولی 
توجه به شرایط تدوین و تصویب آن، دارای مواد و بندهائی  

را   داران  سرمایه  دست  حال  هر  به  که  حدی  است  در  تا 
هر نوع ظلم و ستم و استثمار به کارگران  دلبخواهی  عمال  اِ

بندد.   اساس  از جمله  می  باید  نوقااین  بر  الزاما  ن، کارفرما 
کاری که با وی    بر اساس قرارداد  ،در زمان استخدام کارگر

در   موجود  قانونی  های  پوشش  از  را  وی  کند  می  امضاء 
قانون  بندهائی در  مثال بر اساس    قانون کار برخوردار سازد.

سرمایه دار به راحتی نمی تواند کارگر را از کار اخراج    ، کار
باشد  را داشته  اخراج کارگر    امکانه  ک   کند و در زمانی هم

ه بر مطالبات و حقوق پرداخت حق سنوات عالو "موظف به  
قرارداد کار چنین    ، قانون کار  7او می باشد. در ماده   "ۀمعوق

است:   شده  قرارداد  "تعریف  از  است  عبارت  کار  قرارداد 

در کارگر  آن  موجب  به  که  شفاهی  یا  دریافت   کتبی  قبال 

موقت، برای  ی مدت موقت یا غیرراب  حق السعی کاری را
وجود قرارداد    ،اساس قانون کار. بر  "کارفرما انجام می دهد

   2صفحه  و همچنین در این قانون تاکید    کار الزامی است

 و  ۱۴۰۰مزد 

 رانچشم انداز تشدید فقر کارگ  

شنبه   روز  ایلنا  گزارش  تعیین    ۲۳به  جلسه  ماه،  اسفند 
سال  دستمزد یاف خاتم  ۱۴۰۰  برای  جلسه،  ه  این  در  ت. 

میزان افزایش مزد تعیین شد. براساس مصوبات این جلسه،  
  ۳9های مزدی  برای حداقل بگیران، پایه مزد و سایر مولفه

درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری  
  ۱۴۰هزار تومانی، سنوات    ۶۰۰فرزند با احتساب بن    ۱.۳با  

مسکن   حق  و  تومانی  به  زاه  ۴5۰هزار  تومانی  ر 
درصدی، مزد روزانه    ۳9ریال رسید. با افزایش    ۴۱9۰7۰77

به   بگیران  به    ۸۸5۱۶5حداقل  ماهانه  مزد  پایه  و  ریال 
  ۲۶ریال رسید. برای سایر سطوح نیز افزایش    ۲۶5۶۲9۰۰

روزانه   ثابت  مقدار  و  )ماهانه    ۸۲7۸5درصدی  ریال 
اسمی حداقل حقوق   تصویب  شد.   تصویبریال(    ۲۴۸۳555

  ۶5۶یون و  میل  ۲به میزان      ۱۴۰۰ال  برای س  گرانکار  یهپا
در حالی ست که  هزار   تاییتومان  رژیم  مقامات  د می  خود 

که   ککنند  گرانی  و  بحران  و  فقر  شرایط  تمام نونی  در 
میلیون تومان درآمد دارند در زیر خط فقر   9کسانی که زیر  

شورای مصوبات  با  کنند.  می  جمهوری  زندگی  کار  عالی 
ی  هابسته شد و همه گروه   ۱۴۰۰  سال  زد ونده مرپاسالمی  

 .کردند  ءمصوبه مزدی را امضا  ، ننده در مذاکراتشرکت ک
 

اخراج تعدادی از کارگران مجموعه هتل  

 الله تهران پس از اتمام قرارداد کار 
کارگر مجموعه    ۱۴فروردین ماه،    ۱۴به گزارش روز شنبه   

اد  اتمام قرارد  لیماه حقوق معوقه به دل ۲هتل الله تهران با  
بیکار شده در بخش  کارگران  بیکارشدند.  مختلف  کار  های 

هتل الله تهران با عناوین شغلی، سرپرست، مسئول مالی، 
  که   بودند  کار  به  مشغول  …دار و آشپز و کمک آشپز، خانه 

و    ۶با حداقل    99سال  اسفند ماه    ۲7  روز  پایان  نهایت  در
پای  ۲۲حداکثر   دلیل  به  کار  سابقه  قرارداد    ناسال  مدت 

را   خود  تعدیلشغل  این  دادند.  دست  واقع  هااز  در  ،  و 
هزینه ،  اخراجها کاهش  راستای  این  در  و  گرفته  ها صورت 

نیز   باقیمانده  همکاران  که  آورده  وجود  به  را  نگرانی 
 . سرنوشتی مشابه پیدا کنند

 

 د، در باره زندگی رفیق شهی 

 ، عضو مرکزیتدی کابلیها میر 

 خلق ایران  ییفدا چریکهای 

هادی کابلی در بابل در یک    میر  رفیق   ، چریک فدایی خلق
بدنیا   کارگری  نساجی  آخانواده  کارخانه  در  پدرش  مد، 

ناچیزی دستمزد  با  و  میکرد  کار  گرفت   بهشهر  می    که 
را   اش  خانواده  میبسختی  مخارج  شرائط   تامین  نمود. 

عدم و  زندگی  ادا  سخت  برای  پدر  دستمزد  ره  تکافوی 
ر  خانواده  کارگر، در  باعث شد  بعنوان  نیز مدتی  فیق هادی 

او درس   کارخانه نساجی در بهشهر کار کند. در عین حال 
پس از اتمام دوره دبیرستان و به همین دلیل  خواند و    می

معلم روستاهای گیالن گردید. کار در کارخانه،    ،اخذ دیپلم
کارگ میان  در  زحزندگی  روستائیان  و  رفیق  ران  از  متکش 

ع کارص نهادی  و  مجرب  ساختآری  جنبش    .مد  آغاز  با 
  های فدایی خلق شهر بابل که رفیق کمسلحانه توسط چری

کامال سیاسی    ن میگذراندآدوره نوجوانی اش را در    هادی
خلق فدایی  چریکهای  به  نسبت  سمپاتی  و  مبارزه    و   شده 

  به امپریالیسم شاه   سته علیه رژیم وابخونین و انقالبی آنان  
ش اهالی  میان  ی  ر هدر  زیادی  بود.  گسترش  بخصوص  افته 

انقالبی چریک فدائی خلق رفیق عباس کابلی که    ، زندگی 
شور    اشت.پسر عموی رفیق هادی بود تاثیر زیادی بر او گذ

انقالبی  و  و مجموعه خصال برجسته  مبارزه  به  او  و شوق 
لق  ی فدائی خبا چریکها  5۳ن شد که در سال  آاش باعث  

  زندگی خود را وقف رهائی طبقه   ارتباط برقرار کرده و تمام
در این زمان او   زادی خلق های تحت ستم بنماید.آ کارگر و 

عبداهلل   شهید  رفیق  خود  سازمانی  مسئول  با  ارتباط  در 
داشت    ،بیدختیسعیدی   علنی  زندگی  حالیکه  تمام  با  در 

   3حهصف                 پیشبرد اهداف سازمان   در جهتانرژی 

 

 

 1400فروردین م ، پانزده87ُره امش                 رگری کا مهماهنا

 

 

 

 

 

 

 

 



  1400فروردین  ، پانزدهُم 87ماره ش                                             2                                                                ی   ماهنامه کارگر    

 ! ی اسالمیمهورسم جیسته به امپریالیم وابژر گ برمر

 ۱صفحه  زا                  قراردادهای موقت...   

از   روز در کارگاهی کار    9۰شده که هر کارگری که بیش 
کار"بکند   حق    "قانون  از  و  شده  او  حال  شامل  الزاما 

استفاده از مزایائی نظیر بن کارگری، حق اوالد، حق عیدی  
برخوردار   بیکاری  بیمه  یا  حق مسکن  گردد.و  عقد  ا  ب   می 

مزایائی به نفع خود    ین نچاز    عمال  قرار داد موقت، کارگران
 د. ندر قانون کار محروم می گرد

اصطالح   به  از  یکی  موقت  قراردادهای  طرح 
شاهکاری که  ،  شاهکارهای رفسنجانی می باشد

با مواجه کردن زندگی کارگران با فقر و محنت  
بیشتر چه  بزرگ  ،هر  به  فاجعه  جامعه  برای  ی 

جمهوری در دور اول ریاست  رده است.  ارمغان آو 

قرارداد  نیاجرفسن طرح  که  به  بود  موقت  های 
مجلس ارتجاع برده شده و در آنجا هم تصویب  

در دوره    ،علیه منافع کارگراناین عملکرد گشت. 
جمهوری   جمله    اخالفریاست  از  و  رفسنجانی 

یافت بیشتری  هم  باز  ابعادی  بر   خاتمی  که 
آن دا  ،مبنای  سرمایه  دور  دست  برای  زدن ران 

هر تشدید  و  کار  استثمار    قانون  بیشتر  چه 
گذاشته  کارگرا باز  وسیعتری  چه  هر  ابعاد  در  ن 
 شد. 

در جهت   داران  درست  منافع سرمایه  بیشتر  چه  تأمین هر 
بخش نامه ای    دیوان عدالت اداری    ۱۳75در سال    بود که 

کار رژیم جمهوری   وزارت  سرمایه  حامی  اسالمی، رژیم  از 
معروف   "۱79 ۀدادنام"به    که را تصویب کرد ،وابسته  داران

برای جلوگیری از این امر که    "دادنامه"در این  شده است.  
موقت   قرارداد  تکرار  و  تمدید  با  بین  مبادا  داران  سرمایه 

کارگران به معنی تبدیل آن قرار داد به قرارداد دائمی تلقی  
که   شد  تصریح  مـ "شود،  کار  قرارداد  تمدید  و  دت  تکرار 

کا قرارداد  به  را  آن  و  موقـت  دائم  تانر  بدیل  محدود 
مؤسسه  "کندنمی یک  در  سالها  که  کارگری  نتیجه  در   .

داران سرمایه  برای  خود  جان  شیره  از  خور  تولیدی    ، مفت 
باید به عنوان کارگر موقت به    دی تولید می کنارزش اضاف

از    ،نباید کارگری با قرارداد دائمحساب آید و   تلقی شده و 
کار  م قانون  شود.  زایای  مند  عباربهره  ما  دیگر    تبه  اگر 

امروز در واحدهای تولیدی با کارگرانی مواجه می شویم که  
می   کار  واحد  این  در  که  قراردادشان  سالهاست  اما  کنند 

دادنامه   دلیل همین  به  است درست  باشد.   ۱79موقت    می 
این نیز قابل تأکید است که بخش بزرگی از استثمارگرانی  

ان باز گذاشته  رگاستثمار وحشیانه کاردستشان کامالً در    که

  رای دیوان عدالت اداری و    های دولتی می باشند نهاد ،  شده
با   رابطه  موقت"عقد  در  های  در    "قرارداد  و  دائم  بطور 

ماهیت   با  نهادهای  "مستمر"کارهایی  این  نفع  به  کامالً   ،
دیگر  ، دولتی که تماماً بر ضد طبقه کارگر و دولتی می باشد

      .توده های تحت ستم ما عمل می کند
اسالمی،   ننگین جمهوری  حاکمیت  سالهای  تمام  در طول 

مغز تا  که  ایران  صفت  زالو  به    بورژوازی  استخوان 

است وابسته  سگ    ،امپریالیستها  های  حمایت  سایه  در 
رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری    یعنی همین  نگهبانش
زدن    ،اسالمی دور  تدریج    "کار  قانون"جهت  آنجا  به  تا 

است   رفته  داد   ه کپیش  قراردادهای    قرار  به  را  یک  "کار 
بدل نموده است. یعنی  در    "ید امضاءفس"و قرارداد    "ماهه

استخدام برگ    ، زمان  سازد  می  مجبور  را  کارگر  کارفرما، 
سفیدی را امضاء نماید که هر گاه کارفرما نیاز داشت تاریخ  

نویسد. به این ترتیب کارگر  بآن  و متن مورد نظر خود را در 
حقوق خو  از  چنین  قانونی  اساس  بر  و  شود  می  محروم  د 
قاد   ، قراردادی کارفرما  کارگر  اجحافات  به  اعتراض  به  و  ر 

مبارزه برای کسب مطالبات بر حقش نمی باشد. چون با هر 
در   که  قراردادی  اساس  بر  تواند  می  کارفرما  اعتراضی، 

دارد،   را  "ناقانو"دست  ب  کارگر  کار  نمایداز  دست    یکار  و 
 نیست.جائی بند  کارگر هم به 

قراردادهای موقت در شکل های مختلف و  به این ترتیب   
جمله   امضاء"قرارداد  از  ماهه"یا    "سفید  همچون   "یک 

شمشیر داموکلس بر باالی سر کارگر  قرار داده می شود تا  
  سرمایه دار در هر حدی که می تواند شیره جان کارگر را به 

  خود را پروار   لشِ  تنِ   ،او   نکاال تبدیل کند و با مکیدن خو
 .کندو سود خود را بیشتر و بیشتر 

ط  دیگر  از  به    بی  ،"قانون"وقتی  رف  را  کارگر  حقوقی 
هیچ مرجع قانونی هم وجود ندارد  رسمیت می شناسد، پس  

د بتواند  کارگر  کند  خواهیادکه  آنجا مطرح  در  را  به    .خود 
ح بی  شناختن  قانورسمیت  در  کارگران  همچنین  قوقی  ن 

، و یا  قادر به هیچ اعتراضی نباشدکارگر    د کهوشباعث می  
که   این  ترس  بدهد،از  دست  از  را  شغلش  متحمل    مبادا 

 .استثمار وحشیانه بشود
سرمایه   نظام  بزرگ  بحرانی  که  امروز 
از  روز خبر  و هر  را فراگرفته  داری حاکم 
گوش  به  جدیدی  تولیدی  واحد  تعطیلی 

بیکاری ابعادی وسیع    و در نتیجه ی رسد  م
نمودهیپ که    دا  است  روشن  اثر است،  در 

شرایطی   با  چه  کارفرمایان  مانور  قدرت 
لشک بر  وسیع تکیه  باور   ر  ابعاد  بیکاران 

پی استدا  نکردنی  دلیل  کرده  به همین    .
برقراردادهای تکیه  با  آنها  که  هست   هم 

یک ماهه  موقت و به خصوص قراردهای  
ن را به بازی مضاء زندگی کارگرایا سفید ا
ا با    دنگرفته  هم  اسالمی  جمهوری  و 

و   زندان و شالق و شکنجه یار و یاور آنها 
. می باشد  حافظ این بی حقوقی وحشتناک

چنین   ایران  است    شرایطیدر  برای    امروز که  جهنمی  به 
 است.  تبدیل شدهو بهشتی برای سرمایه داران  رانگکار

بیانگر جلو این حقیقت  واقعیات فوق  از  که    استه دیگری 
شرایط سر   یتحت  سیستم  با  که  حاکم  وابسته  داری  مایه 

  علیه کارگران عجین می باشد،   ،دیکتاتوری شدیداً قهر آمیز
الزاماً  با کارفرمایان و دیکتاتوری حامی آنها  مبارزه کارگران  

شرط رهایی    ،خود زندگیدر واقع،  تنیده شده است.  در هم  
  ه المانظظم  ستم و استثمار را به نابودی نکارگران از ظلم و  

اسالمی  حاکم   کارگر جمهوری  رژیم ضد  گره  و سرنگونی 
خاطرزده   همین  به  اسالمی    است.  جمهوری  علیه  مبارزه 

مب با  نابودی  باید  جهت  داری  سیستم  ارزه  وابسته  سرمایه 
برده شود. این خود    پیش   به   با هم جا و  حاکم بر ایران یک  

  ن دوستابتوانند  تا  مبارز ما باشد  ارگران  معیاری برای ک باید  
د بشناسندو  بهتر  را  خود  که    شمنان  کسانی  که  بدانند  و 

صرفاً علیه خامنه ای شعار می دهند و یا صرفاً به جمهوری  
نابودی    "نه"اسالمی   ضرورت  مورد  در  اما  گویند  می 

سیستم سرمایه داری حاکم بر کشور سخنی به میان نمی  
سرنگونی  .  دوستان کارگران نمی باشند  آورند، آنها در زمره

اسالموهجم سرم ری  نابودی  با  باید  گردد  ی  توام  داری  ایه 
 وگرنه کارگران به رهایی دست نخواهند یافت.

 

جهت   داراندر  سرمایه  منافع  بیشتر  چه  هر  سال    تأمین     1375در 

اداری عدالت  ای  دیوان  نامه  و  بخش  کار  از  سالمی، اجمهوری  زارت 

دارانحامی  ژیم  ر کرد  ،وابسته  سرمایه  تصویب   ۀادنامد"به    که  را 

که ن  برای جلوگیری از ای  "دادنامه"در این  معروف شده است.    "179

موقت   قرارداد  تکرار  و  تمدید  به بین  مبادا  کارگران  با  داران  سرمایه 

تکرار و "که    یح شدبه قرارداد دائمی تلقی شود، تصرمعنی تبدیل آن  

ود رداد کار دائم و نامحد مـدت موقـت آن را به قرا  ،د قرارداد کارتمدی

ی  ها در یک مؤسسه تولیدکارگری که سال  ،. در نتیجه"کند تبدیل نمی 

ی تولید  ارزش اضاف   ،مفت خور  جان خود برای سرمایه داران  ۀاز شیر

و    دمی کن  آید  کارگر موقت به حساب  به عنوان  با کارگ  نباید باید  ری 

 مند شود.   تلقی شده و از مزایای قانون کار بهره  ،مقرارداد دائ

 ۱3٩٩کولبر دیگر در سال  ۱۵3کولبر و زخمی شدن  ٧۵باختن جان 
فروردین ماه، با استناد به گزارش آمار ثبت شدهِ کولبر نیوز در سال    ۲شنبه  به گزارش روز دو 

مر  ۲۲۸جمعاً    ۱۳99 مناطق  در  کاسبکار  و  جاده کولبر  بین  مسیرهای  و  استان زی  های  ای 
و   کردستان  غربی،  اثآذربایجان  بر  عوام کرمانشاه  هم ر  نیروهای لی  مستقیم  تیراندازی  چون 

، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و  ژیم، بهمن و سرمازدگینظامی ر

شده  جمعاً     .اندزخمی  تعداد  این  )%   75از  معادل  و  ۳۲,۸9کولبر  کشته  معا   ۱5۳(  دل  کولبر 

 .اند( زخمی شده ۶7,۱۱)%
 

 وسط مردم بلوچ ت ،گشت نیروی انتظامیفراری دادن 
جمعه      ماه،    ۱۳روز  مافروردین  اقدام  معترض،  در مردم  انتظامی     موران 
ریگان" آباد  خودروی   "رحمت  انتقال  و  توقیف  قصد  که  ب  یک   را  به  سوخت  ر 

ا فراری دادند. ماموران  شتند و نیروی انتظامی رداخل پاسگاه را داشتند ناکام گذا
ودرو، سوخت حامل  آن را پس از انتقال  انتظامی قصد داشتند تا با توقیف این خ

ه فروش برسانند. همان کاری که با کاالی کولبران  گاه به غارت برده و ببه پاس
 . در کردستان انجام می دهند
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 ! ت استو تشکیال ن وحدتنجبرا ررۀ اچ

شهید   رفیق  زندگی  باره  دی ها  میر   در 

 1از صفحۀ          .....   کابلی
که در شرائط سرکوب و خفقان   نجائیآاز    فعالیت می کرد.

ال با  د جبطور روزمره در    خلق   چریکهای فداییی  شاهنشاه
در    ، در جریان مبارزه، رفیق هادی نیزاتوری شاه بودنددیکت

رساواک    توسط  5۴سال   شد.  دستگیر  شاه  فیق جهنمی 
داد  هادی در زیر شکنجه،   از خود نشان  زبانزد  و  مقاومتی 

وحشیانه ساواک،   با حفظ  علیرغم شکنجه های  ارتباط  در 
زد  ن مهرهمچنااسرارش،   لبانش  بر  از دل   .سکوت    او که 

بر را در میان  زحمتکشان  زندگیش  تمام  که  او  بود،  خاسته 
رنج  آ خود  پوست  و  گوشت  با  که  او  بود،  برده  بسر  نان 

او که با همه وجود  دهقانان و کارگران را لمس کرده بود،  
داشت   ایمان  کارگر  طبقه  آرمان  در  ح ببه  نمیتوانست  ق 

به  افشاء و  ار سازمانی این خلق راسرا ،مقابل ساواک دژخیم
پشت نماید.  رژیم وابسته به امپریالیسم شاه و دستگاه    اهنآ

با تشدید آزار  جهنمی اش، ساواک، بیهوده تالش میکردند  
زحمتکشان  واقعی  این فرزند صدیق خلق و یار    ،و شکنجه

شالق   از  نمایند،  وادار  اش  سازمانی  اسرار  افشای  به  را 
ه شوک  تا  از  گرفته  الکتریکی،  های  آویزان  ای  کردن 

علیه او به کار    …  و   سلولهای انفرادی درازمدتی تانطوال
شد،   وی  اما  گرفته  رزمنده  روحیه  در  نتوانست  هیچکدام 

خر رفیق هادی شور انقالبی آ . کوچکترین خللی وارد نماید
و کینه بدشمن را با خصائل چریک فدائی و با پرنسیپهای 

چوآ رفقائی  مکتب  در  ،  ن  ها  کابلی  عباس  و   سیروسن 
آموخته بود و نمیتوانست  …سعیدی ها و ها،  سپهریفرخ 

در   هادی  رفیق   . نباشد  نیز  شاه  زندانهای  چنین  زمان 
اینکه   به  با توجه  به  مدت طوالنی یعنی    جنایتکار  نزدیک 

دو سال تحت انواع و اقسام شکنجه ها قرار داشت در میان  
سیاسی   دوره  آزندانیان  یکیبعنوان  مقاومترین    ن  از 

  .بودشناخته شده ای ره هچزندانیان سیاسی  

 ( کابلی  میرهادی  رفیق  زمستان  باالخره  در  داداشی،عبداهلل( 
به    5۶سال   ابتدا  شاه،  بیدادگاههای  بعدا  ۱5در  و  با    سال 

ت به  جامعهتوجه  سیاسی  فضای  زندان    ۸به    غییر  سال 
احکام    محکوم گشت. شکنجه های وحشیانه های  دادگاهو 

از  ،  خلقی  ضد هاد بروشنی  رفیق  به  نسبت  کابلی    یعزم 
و   زنجیر  در  خلق  طبقه  حقانیت    پیروزی  نمون  ظفر  راه 

 . حکایت می کردکارگر ایران 

را  هم آموزنده بود. وی زندان  زندان  با  رفیق هادی  برخورد  
موزشگاه خویش تلقی مینمود و علیرغم محدودیت  آبعنوان  

میبرد    سودموزش خود  جهت آاز هر فرصتی  امکانات زندان  
ن در بند. وی در امر نقل و برای سایر مبارزی دو سرمشقی بو

چشم   از  بدور  که  انقالبی  های  رساله  و  جزوات  انتقال 
زندان م  مسئولین  اختیار  دادر  قرار  زندانی  نقش  شت  بارزین 

فعالی را ایفاء مینمود و علیرغم اینکه از بیماری هایی مانند  
رنج   کولیت  و  شادابی  میگرن  همواره  چهره  ولی  در  میبرد 

خود بود.  نازند رفتار  با  سایر   ،او  میان  در  را  انقالبی  شور 
رفقای   سایر  با  او  رفتار  کلی  بطور  انگیخت  برمی  زندانیان 

بر و  تجلی  زندانی  زندان  مشکالت  حل  در  ن  آخوردش 
ای بود که وی در زیر شکنجه و در برخورد    انقالبیبرخورد  

  5۶انقالب سالهای  بود. باالخره امواج    با ساواک نشان داده
و    57  و  گشود  را  زندان  به    "داداشی"درهای  زحمتکشان 

زندان    انزندانیدیگر  همراه   از  اعتقاد  گشتزاد  آسیاسی   .
او به تئور ی مبارزه مسلحانه بعنوان تئوری ظفرنمون راسخ 

تئوری    چریکهای فدائی خلق این  از  و دفاع همیشگی اش 
زادی از زندان  آ ه بالفاصله پس از  د کن شآباعث    در زندان

با  رم را  خود  در  ز  کرده  رخنه  طلبان  فرصت  و  سازشکاران 
خلق فدائی  چریکهای  شرائط    ایران  سازمان  چنان  در  که 

سازشکاران اعمال  و  انحرافی  های  ایده  پخش  با    ۀ حساسی 
او جزء    ،خود  ، میبردند مشخص سازد  به کجراه  را  توده ها 

جه که  بود  رفقایی  راستین  اولین  های  ایده  تحقق  ت 
پرولت  یچریکهای فدائ انقالبی  ایده های  بعنوان  اریای خلق 

خلق فدائی  تشکل چریکهای  سازمان را    ایران  ایران،  نو  از 
در   طرف  همه  از  حالیکه  در  و  مشکالت  علیرغم  و  دادند 
  ، محاصره اپورتونیستها قرار داشتند به چریکهای فدائی خلق

بخشیدن را  خود  سازمانی  جدید  تعین  تشکیالت  در  د. 
خلچریکهای   با    ق فدائی  برجسته  او  خصایل  از  برخورداری 

بع مسئولیتی  کجا  هر  در  بود.  مشکالت  حالل  هده انقالبی 
چریک   یک  پایان  بی  شور  با  و  تمام  کاردانی  با  میگرفت 

  . فدائی مشکالت را از پیش روی برمیداشت

د و با  رفیق کابلی از قدرت ارتباط گیری باالئی برخوردار بو
ب  و  صراحتش  با  انقالبیش،  شجاعانه    اخصال  طرح 

میتوانست   و با برخوردهای مردمی اش  کمبودهای سازمان،
ها توده  با  ستمدیده سریعا  کارگران  بخصوص  و  مردم  ی 

انرژی   و  گرفته  کانالیزه  آتماس  سازمان  جهت  در  را  نان 
نماید از این رو بود که در بخش کارگری سازمان عهده دار  

که  مسئولیت نپائید  دیری  گردیدو  خطیر  ای    ز برخی 
کارگر   خانه  کارگران  جمله  از  کارگری،  عناصر  پیشروترین 

های ظفرنمونش جلب نمود.    تهران را بسوی سازمان و ایده
مده بود و آنجا که در خانواده کارگری بدنیا  آرفیق کابلی از  

از   و خالصه  بود  کرده  کار  کارخانه  در  مدتی  که  آخود  نجا 
با زحمت  وجودش  و  توانستکارگران  بود  عجین  با    کشان 

زندگ تجارب  با  تلفیق  فعالیت  آ یش  دوران  های  موخته 
ک راهنمای  اش  انقالبی  و  و سازمانی  گردد  پیشرو  ارگران 

تظاهرات خانه کارگر را به کمک رفقایی ها و   نگیتیماکثر  

 .از جمله رفیق اسد رفیعیان رهبری و سازماندهی نماید

  د رگر تا بدانجا بوبرد مبارزات خانه کانقش رفقای ما در پیش
فر و  خائنین  سازمان  که  در  کرده  رخنه  طلبان  صت 

م این  دیدن  چشم  که  خلق  فدایی  را  چریکهای  بارزات 
کارگر   خانه  در  ما  سازمان  سیاستهای  با  مقابله  به  نداشتند 

با   ۳7برخاسته و خشم خود را با درج مقاله ای در کار شماره 
این مرکز کارگرمحکوم نمودن سیاست ساز  ی و  مان ما در 

نجا بوقوع پیوست اعالم نموده و  آدر  پرشوری که    مبارزات

 . ش گذاردنداوج ابتذال و فرصت طلبی خود را بنمای 

ی  تصادفبرخورد  بدنبال    59رفیق هادی کابلی در پاییز سال  
از    سیکلتش موتور پس  وقت  وزیر  نخست  رجایی  ماشین  با 

زندان به  بیمارستان،  به  و    انتقال  گردید  منتقل  اوین 
بعد از    ار وی بی ثمر ماند تا وقتی کهرفتالشهای ما جهت  
زندان   از  ماه  برای همیشه  آچند  پایش  ولی یک  زاد گردید 

می لنگید. گرچه این نقصان برای هر انقالبی پاکباخته ای  
ور بود اما هیچگاه در تصمیم و اراده وی خللی  آمانند او رنج  

پرشور او  و  نیاورد  ادامه  وارد  اش  انقالبی  کار  به  قبل  از  تر 
 . داد

در   رفقا  حالیکه  آهمه  در  او  چگونه  که  دارند  بیاد  زمان  ن 
پایش در گچ قرار گرفته بود و با عصا راه میرفت بیشترین  

ن میداد. تحرک را در انجام وظایف سازمانی اش از خود نشا
توجه به اینکه    با   ۶۰او در جریان انشعاب بی مسمای سال  

سازمان  شوراعضو   عالی  کری  بسیار  تالش  ت بود  ا د  ز  ا 
جل یافتانشعاب  واقعیت  انشعاب  که  آنگاه  و  نماید   وگیری 

با    با   قاطعانه  و  نمود  مرزبندی  منشعبین  روشهای  و  نظرات 
و ضربات   خسارت  جبران  در صدد  پایان  بی  عالقه  و  شور 

مد و بدون اینکه انشعاب  آوارده از این انشعاب به سازمان بر
ای  بگ   ذره  تاثیر  وی  پوالدین  اراده  ب در  شذارد  دو    یورا 

سازمان   در  فعالیت  به  انشعاب  چندان  از  دادبعد  در    .ادامه 
مان او به دلیل تمامی خصایل مبارزاتی و آگاهی اش  این ز

فدایی   چریکهای  مرکزی  کمیتۀ  رفقای  از  یکی  عنوان  به 
   خلق ایران انتخاب شده بود.

ب و بالفاصله پس از وسعت  در جریان ضربات وارده از انشعا 
در    انهسبعحمالت  گیری   انقالبی  نیروهای  به    ۳۰رژیم 
موف  ۶۰خرداد   بیشترین  هادی  امر وصل  ، رفیق  در  را  قیت 

کسب   جدید  امکانات  نمودن  فراهم  و  شده  قطع  ارتباطات 
امپریالیسم   به  وابسته  رژیم  که  بود  حالی  در  این  و  نمود 

اسالمی شدیدت  ،جمهوری  زیر  را  خود  سازمان  حمالت  رین 
تلویزیون جیره خوار   و و رادیو    اتبود و در مطبوعداده  قرار  

کشف   از  دم  چریکها  5۰خود  تیمی  فدایخانه  خلقی  و    ی 
از   اوائل زمستان    ۳۰۰دستگیری بیش    ۶۰چریک میزد. در 

در   و  گردید  اعزام  کردستان  به  داداشی  نیز آرفیق  نجا 
یک  ان  همانطوریکه انتظار میرفت نقش شایسته خود را بعنو

 . نمود  ءیفاا ارزنده نظامی   -فرماندۀ سیاسی
فرماندهی  رفیق داداشی در عملیات جاده )نقده، ارومیه( که  

و  فداکاری  چنان  داشت  بعهده  را  پیشمرگان  از  یکدسته 
از خود نشان داد که همه رفقا را شیفته خود نمود.    یشجاعت

چنین فداکاریها و از خود گذشتگی ها در کنار دهها خصال  
ه بود که وی در  شدن آنقالبی دیگر در رفیق داداشی باعث  ا

بعنوان یار    افت، مردم او رای  هر کجای کردستان حضور می
مهاباد   "شهرویران"صمیمی و وفادار خود بیابند، در منطقه  

او چنان با مردم  آکه مدتی مقر سازمان در   نجا قرار داشت 
بسیاری  نها در حل  آ زحمتکش این منطقه در آمیخته بود که  

موراز   در  حتی  و  خود  امور  د  مشکالت  ترین  خصوصی 

 .به رفیق داداشی مراجعه میکردندزندگیشان 

فیق داداشی را بیاد میآوریم که با چه عزمی در راه وسیعتر  ر
کردن هر چه بیشتر پراتیک انقالبی در کردستان شبانه روز  
بیاد   را  داداشی  رفیق  مینمود.  فعالیت  ناپذیر  خستگی  بطور 

م ضعف جسمی  رغموزش پیشمرگان علی آ وریم که در امر  آمی
ش را در  رد، تا هر چه بیشتر بتواند نقش ارزنده ا تالش میک

جریان  کردستان  در  که  ای  توده  مسلحانه  مبارزه  راستای 
که   کجا  هر  در  داداشی  رفیق  باالخره  و  نماید  ایفاء  داشت 

 ۴ صفحۀ  ادامه در              سازمان به کمبود اساسی و 
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 !است ، حق کارگران  ای مستقل کارگریهکلتش

  اتتجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آف

 کشاورزی شرکت نیشکر هفت تپه

فروردین ماه، در اولین اعتصاب سال نو و قرن    7روز شنبه  
آفات   دفع  همکاران  منجمله  مختلفی  همکاران  نو، 
در   مدتی  صبح  اول  تپه  هفت  نیشکر  شرکت  کشاورزی 
دفع   کارگران  کردند.  تحصن  شرکت  اصلی  درب  مقابل 

خواست خواستهاآفات  جمله  از  دارند  مختلفی  عرفی  ی  های 
سهمیه   و  کار  لباس  آنها،  به  تکه  گیرد.  شکر  نمی  علق 

نفر و     ۸تعدادی دیگر از همکاران نیز در اعتراض به اخراج 
حمایت   مورد  و  پیوستند  تجمع  به  قراردادها  زمان  کاهش 

حق   و  همدلی  و  اتحاد  بر  فعالین  گرفتند.  قرار  فعالین 
کامال   که  کارگران  اعتراض  کردند.  تاکید  است  قانونی 

 !اتحادتحاد  ترض شعار می دادند: کارگر هفت تپه ا مع
داشت.  تداوم  هفته  یک  از  بیش  که  اعتراضی  حرکت  این 
از یک   کارگران اعتصابی نسبت به کاهش زمان قراردادها 

به   از    ۶سال  و  به    ۶ماه  قرار   ۳ماه  بستن  عدم  و  ماه 
کارگران شرکت معترض  دادهای جدید و اخراج تعدادی از  

 .بودند
اض  فروردین ماه، در هشتمین روز اعتر  ۱۴شنبه  ز  صبح رو 

حدود   جمعیت  از  آفات    ۱۶۰شماری  دفع  کارگران  نفری 
مزارع   در  فصلی  صورت  به  که  تپه  هفت  نیشکر  مجتمع 
اداره   ساختمان  مقابل  تجمع  با  کارند،  مشغول  نیشکر 

خو شغلی  وضعیت  پیگیری  خواستار  مجتمع  با  کشاورزی  د 
حِرفِه یک کارگر فصلی دفع    که کارفرما شدند. باتوجه به این

هما ک آفات  نینند  فصلی  است، ارگران  موقتی  مجتمع  بر 
می  انجام  را  حرفه  این  که  طول کارگرانی  در  تنها  دهند 

بهره بکار  فصل  شغل  این  در  موقت  صورت  به  برداری 
شوند و مابقی فصول سال بیکار هستند بنابراین  گرفته می

مدد از  کارگران  از  گروه  این  عقد  یررخواست  مجموعه  یت 

 .یت شغلی داشته باشندا امنقرارداد ساالنه است ت 
 

به   شهرداری چرام کارگران اعتراض 

 تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا
شنبه   سه  کارگران    ۱۰روز  از  گروهی  ماه،  فروردین 

در   احمد  بویر  و  کهگیلویه  استان  در  چرام  شهرداری 
پرد در  تبعیض  به  ،  اعتراض  مزایا  و  حقوق  مقابل  در  اخت 

شهرداری   اعتراضی  ساختمان  تجمع  به  دست  شهر  این 
ند. تجمع این کارگران در اعتراض به تبعیض در پرداخت  زد

کارگران   از  یکی  است.  گرفته  صورت  مزایا  و  حقوق 
هنگامی که برای پیگیری مطالبات به دفتر شهردار مراجعه  

فیزیکی   خشونت  و  فحاشی  مورد  بود،  قرار  کرده  شهردار 

 .گرفت
 

 ۀ کارگر کارخان  ۱۰گروهیِ   اجاخر

 سیمان کارون   
پنجشنبه   تاریخ  به  گزارشی  برفروردین    5به   ، از  ماهِ  خی 

این   مدیرعامل  دستور  با  کارون   سیمان  کارخانه  کارگران 
خود  شرک کار  محل  از  نو  سال  به  منتهی  روزهای  در  ت 

این اخراج شده  تن    ۱۰کارگران که شمار آنان دستکم    اند. 
شده  بارگیراناعالم  واحد  در  کارون د  سیمان  کارخانه  ی 
به  بوده مشغول  کارو کار  سیمان  کارخانه  کننده  اند.  تولید  ن 

کیلومتری از    ۴5ی  سیمان خاکستری در فاصله   5و    ۲تیپ  
مسجدسلیمان و در منطقه گلگیر واقع شده است و به  شهر  

 .بازارهای عراق و کویت صادرات دارد
 

بز  ی ستجمع کارگران خدمات و فضا 

اهواز در مقابل  ۵شهرداری منطقه 

 ساختمان شهرداری 

ماه، شماری از نیروهای خدمات و    فروردین   ۱۴وز شنبه  ر 
اعتراض به عدم    5فضای سبز شهرداری منطقه   اهواز، در 

رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان شهرداری این  
  مع اعتراضی برپا کردند. بر اساس این گزارش، به شهر تج

پیم تا نماینده  یک  شهرداری  زگی  کارگران  از  یکی  انکار، 
و   است  گرفته  زیر  ماشین  با  نامعلوم  دالیل  به  را  مذکور 
کارگران معترض به این موضوع، خواهان برخورد قانونی با  

شدند خاطی     .نماینده 

 3فحۀ از ص         .....   لیدی کابها میر  در باره زندگی رفیق شهید
ان کشان را در سازماندهی مجدد چریک شهری در تهرنجا حاضر بود و سپس داداشی زحمتآو مشکلی بر میخورد، در  

ین سازماندهی  قابل تشکیالت قد علم کرده بود ایستاد و امدر    بزرگی کهالت  لیرغم مشکابیم که عی  باز می(  ۱۳۶۱)
همی را که به او سپرده شده بود به انجام رساند . رفیق  کوتاهی وظایف م  مجدد را پی ریزی کرد و توانست در مدت

به همراه چند رفیق   مان داد و اشها در تهران را ساز حمله به مقر ج،  نظامی در شهر-فرمانده سیاسی  داداشی بعنوان  
لیات که  د. انجام این عمانجام دا   کرج-تهران  جاده را درموقت  مزدوران قیاده  میز حمله به مقر آعملیات موفقیت  دیگر،  

تناق که رژیم با حمالت سبعانه خود سعی  ن شرائط اخآن چندین مزدور کشته و زخمی شدند بخصوص در  آدر طی  
پیوستگی مبارزات    بین ببرد اهمیت داشت، در عین حال انجام این عملیات نشانگر  ها را از  روحیه مبارزاتی توده   میکرد

کابلی در حین تدارک عمل گروگانگیری سفیر ژاپن که قرار بود    د. باالخره رفیق خلق کرد و سایر خلق های ایران بو
را در محاصره دهها پاسدار تا بن دندان  خود    ،ک قرار لو رفتهبر سر ی  ،یدآالروز حماسه سیاهکل به اجرا در  بمناسبت س

تاریزه بودن محل  یند علیرغم میلینبود که مزدوران بتوانند بسادگی او را دستگیر نما  مسلح یافت ولی رفیق کابلی کسی
شجاعانه کابلی  رفیق  چندین    قرار،  و  کشید  را  اش  نشاسلحه  موفق  متاسفانه  ولی  داد  قرار  هدف  را  حلق مزدور    ۀ د 

ده بود دستگیر شده و هم شکند و در حالیکه توسط پاسداران ضد خلقی جمهوری اسالمی زخمی گردیا در  محاصره ر
از پیکر زخمی رفیق اعتراف بگیرند اما رفیق داداشی اینبار نیز مانند    ان میکوشیدند تاروانه شکنجه گاه گردید. مزدور

. دشمن ضدخلقی فکر میکرد میتواند او را در  یش زدهر سکوت بر لبهاگذشته اسرار خلق را در سینه اش نگه داشت و م
ننمود و دشمن را از  قش را هرگز فاش  ولی رفیق داداشی این یار وفادار زحمتکشان اسرار خلورد  آدراز مدت از پای در  

اسرار همانا  که  سازمانی  اسرار  گونه  هر  به  س  دستیابی  اوائل  در  باالخره  و  گذارد  ناکام  بود  حالیکه   ۶۳ال  خلقش    در 
برویش  ساوا را  ها  شکنجه  تمامی  اسالمی  جمهوری  شکآک  زیر  در  بود  کرده  باختنجه  زمایش  دژخیمان  او    .جان 

را   امنیتی اسالمی  زم  جمهوری  ساواک  حقارت  همچون  به  خلق  فدائی  چریک  مقابل یک  در  که  نمود  وادار  شاه  ان 
به عهدی که با خلق خویش و طبقه تا  د را  دتش، پایبندی خود و به این ترتیب رفیق کابلی با شها ناف نمایخویش اعتر

عرصه های    فرازی خود را در، سرارفیق کبیرسته بود نشان داد. او که بعنوان یک  ب،  کارگر  ۀطبق  ،خر انقالبی اشآبه  
ن  سرافرازی یک کمونیست راستی در زیر شکنجه  اش    مختلف زندگی مبارزاتی اش نشان داده بود با شهادت قهرمانانه 

امپریالیسم و سرمایه    زادی خلق و رهایی طبقه کارگر به نبردی بی امان باآخلق را که در راه  دائی  را، یک چریک ف

ه این ترتیب طبقه کارگر مبارز ما یکی از رهروان ثابت قدم خود و  ب . نمایش گذاشت  به  داران وابسته برخاسته است
 ز دست دادند.  ای فدایی خلق یکی از اعضای مرکزیت خویش را اچریکه

رفن و همه  میر  یق  ام  کارگران  فداکار  و  رفیق صمیمی  این  )داداشی(  کابلی  بعنوان  هادی  ایران،  توده های ستمدیده 
ارزین در  در تاریخ مبارزاتی خلقهایمان ثبت خواهد شد و یادش الهام بخش تمام مب  ترین انقالبیون  سمبلی از پاکباخته 

 .د گردیدخواه  سگهای زنجیری اشپیکار خونینشان علیه امپریالیسم و 

 ! گرامی و راهش پر رهرو بادمیر هادی کابلی، یاد رفیق  
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 ! مه باد کمونیسپیروز باد انقالب!   زند 

 تجمع سراسری بازنشستگان و 

 بگیران تأمین اجتماعی مستمری

ان  ع سراسری بازنشستگتجم فروردین ماه،    ۱5روز یکشنبه  
شمار   و  تهران  در  اجتماعی  تأمین  بگیران  مستمری  و 

شعار شد.  آغاز  کشور  شهرستانهای  از    های دیگری 

عبارت   دولت، ":  از  بودندبازنشستگان  نه  مجلس،  نه 

تنها راه رهایی از سفره    "،    "نیستند به فکر ملت

 ".خالی، فریاد در خیابان های

 

ی  دارکارگران شهر  معوقات مزدی 

 پرداخت نشده  عبداهللکوت
فروردین ماه، کارگران شهرداری    ۱۱صبح روز چهارشنبه    

پرداخت  کوت  عدم  به  اعتراض  در  و    ۴عبداهلل  حقوق  ماه 
عیدی خود، مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمعی را  
بر پا داشتند و خواهان پرداخت معوقات پرداخت نشده خود  

 .شدند
 

یالم  پتروشیمی ا ران اضی کارگ تجمع اعتر

 در اعتراض به اخراج خود از کار 
روز یکشنبه یکم فروردین ماه، گروهی از کارگران پیمانی   

اخراج شدند، با    ۱۳99پتروشیمی ایالم که اسفند ماه سال  
سفره   کردن  پهن  با  استانداری،  ساختمان  مقابل  در  تجمع 

خو  کارخالی،  شدند.  مطالباتشان  به  رسیدگی  گران  استار 
از    اجیاخر بیش  می   7که  دارند  کار  سابقه  گویند:  سال 

بهره برای  ایالم شرکت  پتروشیمی  الفین  واحد  از  برداری 
ای را به کار گرفته و کارگران بومی را اخراج  کارگران تازه 

ایالم،   کار  اداره  به  کارگران  شکایت  پی  در  است.  کرده 
هی  شیمی کارگران اخراجی را برای مدت کوتاشرکت پترو 

قر بارد با  اقماری  نو  اد  سال  آستانه  در  و  گرفت  کار  ه 

 .کارگران را بیکار کرد
 

تجمع کارگران شبکه آب و فاضالب  

 اهوازدر اعتراض به عدم پرداخت

 مطالبات مزدی  
فروردین ماه، شماری از کارگران اداره آب و   7صبح روز   

داد اطالع  حدود  فاضالب  مطالبات  که:  از    7۰۰ند  نفر 
ان کارگران  ب اهواز که به عنواضالو فکارگران شبکه آب  

تصفیهبهره بخش  خانه بردار  در  همچنین  و  اپراتور  و  ها 

ماه است پرداخت نشده    ۲انشعابات مشغول فعالیت هستند،  
ایط سخت کرونایی بارها خواستار پرداخت  و ما در این شر

شده  مطالبات  ماه ایم.  این  از  مطالباتی  همچنین  های  ما 
تیرماه تا  طنی  فروردین  بیمه  لبکارز  حال  عین  در  و  یم 

 . مان چندین ماه پرداخت نشده استاجتماعی 
 

قراردادهای موقت مساوی است باعدم  

 امنیت شغلی و بحران معیشت
ش سه  روز  گزارش  اساس  رئیس    ۳نبه  بر  ماه،  فروردین 

پیمانی   و  قراردادی  کارگران  صدور اتحادیه  گفت:  کشور 
ادهای موقت  اردقر  یه ، به اشاع75در سال    ۱79ی  دادنامه 

انجامید و کارفرمایان از این رأیِ دیوان سوءاستفاده کردند  
و درکارهایی با ماهیت مستمر نیز قراردادهای موقت بستند. 

امکا این  موقت  می قرارداد  کارفرما  به  را  به  ن  که  دهد 
حق  و  کند  اخراج  را  کارگر  کم    راحتی  هم  را  او  حقوق  و 

ساالن  قرارداد  کارفرما  و بدهد.  م  یا  ه  کارگر  شش  با  اهه 
ی قرارداد، تسویه حساب کرده  بندد و بعد از پایان دوره می

می جدیدی  قرارداد  او  با  صفر  کارگرِ  مثل  دوباره  بندد، و 
ای دارد! به  ارگر سابقه و مهارت و تجربه انگار نه انگار که ک

کا مواقع  خیلی  بیمه،  عالوه  بحث  در  موقت  قرارداد  رگرانِ 
ب بیمه  و  مشری  یکا سنوات  می با  مواجه  شوند. کل 

با   همراهی  و  تبعیت  به  خصوصی  بخش  کارفرمایانِ 
کارفرمای بزرگ دست به دست هم دادند و این مسائل را  

 .به وجود آوردند
 

دی قیمت اقالم سفره  درص  ۸۰افزایش 

 ٩٩خانوار در سال 
دوشنبه   روز  گزارش  از    9به  شده  ارائه  آمار  ماه،  فروردین 

ز اقالم عمده سفره خانوار در سال  م اقل  ۳۰بررسی قیمت  
دهد طی اول فروردین تا پایان اسفندماه سال  نشان می   99
این  99 قیمت  به   ۳۰،  میانگین  قلم  رشد    ۸۰طور  درصد 

این   بین  در  است.   با    ۳۰داشته  در    ۱۴۰قلم، مرغ  درصد 
شته، پس از آن روغن نباتی جامد  ها قرار دارتبه اول گرانی 

برنج  ۱۳7با   با    ۱۳۲با    رجی خا  درصد،  خامه    ۱۲۲درصد، 
  ۱۰5، نخود با  ۱۰۶درصد، تخم مرغ با    ۱۱۲درصد، کره با  

نیز هر کدام درصد، پرتغال داخلی و لپه   99درصد، عدس با 
افزایش قیمت   درصد، در رتبه   9۳با   دوم تا دهم بیشترین 

 .قرار دارند
 

  ۲۵۰طالبات مزدی و عیدیِ  داخت معدم پر

  زاهدانهن آاه ر ی نکارگر خطوط ابنیه ف
دوشنبه   فنی    9روز  ابنیه  خطوط  کارگران  ماه،  فروردین 

ایم پیمانکار همه  ق زاهدان گفتند: شنیدهآهن جنوب شرراه 
فنی   ابنیه  کارگران  عیدی  و  حقوق  پرداخت  مالی  منابع 

ریافت کرده است اما چرا  آهن دجنوب شرق را از شرکت راه 
نکر واریز  کارگران  حساب  مطلعبه  را  جز  نی  ده  به  ستیم! 

سنوات  ت عیدی،  حقوق  ماه    99اسفند  عویق  بن  همراه  به 

و حق لباس کار ما پرداخت نشده   99و  9۸رمضان سالهای 
هم   اجتماعی  تامین  بیمه  زمینه  در  حال  عین  در  است. 

 .کارگران با مشکل روبرو هستند
 

یت بد اشتغال در لرستان به عوامل وضع

 متعددی مربوط می شود

چها نماینده    ۴به  رشنروز  ماه،  از فروردین  رژیم    مجلس 
ازنا   و  پژوهشی  دورود  علمی  مقاالت  آمارهای  بنابر  گفت: 

منتشر   امسال  زیرساختکه  از حیث  لرستان  است،  ها  شده 
افزایش   دلیل  مهمترین  این  و  است  کشور  استان  آخرین 

زیرساخت  وقتی  است.  استان  این  در  نباشند بیکاری  ها 
زایی   در  قرار می   یرتاث  هم تحتاشتغال  مادر  گیرد. صنایع 

و   نگرفته  پا  برای  سرمایه لرستان  زیادی  استقبال  گذران 
نکردند.   لرستان  در  در حضور  نیز  فرهنگسازی  همچنین 

سرمایه  جذب  نگر راستای  صورت  از  گذار  بعد  است.  فته 
دولت   نکرد.  جنگ،  خاصی  گذاری  سرمایه  مناطق  این  در 

طایفه نگاه  بعدی  مد  اینکته  نگاه  هیریتدر  یعنی  است؛ 
ندارد   وجود  ساالری  شایسته  و  موضوع  تخصصی  این  و 

تر حاکم  ریزی کمباعث شده است مدیریت مبتنی بر برنامه 

 .باشد

 

تن رنگِ کارخانه پارس   ۱۵فروش بیش از 

 پامچال توسط کارگران 
شنبه   روز  گزارش  کارخانه    7به  کارگران  ماه،  فروردین 
ب گفتند:  پامچال  بپارس  از  پیگیری   یجهنتیعد  های ماندن 
وصول   برای  روز کارگران  در  معوقه  پایانی مطالبات  های 

گرف99سال   تصمیم  کارگران  درنهایت  هماهنگی ،  با  تند 
برای  معوقه  ج  کارفرما  مطالبات  از  بخشی  ماه    5بران 

های دپو شده کارخانه که به  شان، مقدار ی از رنگ گذشته 
می   ۱5حدود   فرتن  به  را  برسارسید  از یک  نند.وش  ی 

بیک گفت:  بیارگران  و  مسئوالن تفاوتی  برخی  اطالعی 
استان  و  منطقه  کارگری  رویدادهای  و  حوادث  از    استانی 

از این رو کار گرانی همانند پارس پامچال  جای تامل دارد. 
به   دست  خود  اشتغال  تداوم  و  حیات  ادامه  برای  ناچارند 

شده  ای دپو  هفروش اموال مستهلک کارخانه و حتی رنگ
رنگکار  فروش  از  که  پولی  متاسفانه  بزنند.  های  خانه 

پرداخت   کارخانه بدست آمد کفاف  و    5دپوشده  ماه حقوق 
   .ندادکزی را هم رکنان اداری دفتر مر عیدی کا 
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 ! ه آزادی ست نها راه رسیدن ب ه ته ک مبارزه مسلحان  نده باد ز

          
 
 
 

نفر از کارگران شهرداری   ۲۶اخراج 

 ن شهر ملکان به دستور شهردار ای

د ملک   فروردین ماه، شهردار   ۱۲روز پنجشنبه    اقدامی    ران 
از    ۲۶ضد کارگری   را  این شهر  کارگران شهرداری  از  نفر 

گوید:   می  اخراجی  کارگران  از  یکی  کرد.  اخراج  کار 
از   یکی  اخیر  سالهای  طی  شهرداریها  و  شهر  شوراهای 

و    کانونهای اند  بوده  پروری  حامی  خواری،  زمین  دزدی، 
این کانو  کارگران اقتاز قربانیان    صادی نهای دزدی و فساد 

تیمی از استانداری جهت   اند. این اقدام به دنبال ورود  هبود
به دستور وحید   و خدماتی و  کارگران ساده  بررسی سوابق 
سابقه   بررسی  است.  گرفته  صورت  ملکان  شهردار  بنایی، 

فته است که کارگر ساده و  رافراد در حالی صورت گکار این  
  یاز ن ندر این زمینه در زما  تی شهرداری جهت فعالیتخدما

شهرداری  به توسط  بکارگیری  و  کار  نیرو  سابقه  به  نیاز   ،

 .ندارد
 

تهدید به اخراج در مقابل اعتراض  

 فود کارگران در اسنپ 
یکشن روز  گزارش  به   ۸به  به  ماه،  این فروردین  که  رغم 

اسنپ  حقوق مخارج  پرداختی هفتگی  کفاف  به سختی  فود 
می را  خدماتی  بنگاه  این  کارگران  ک ضروری    ران ارگدهد، 

هفته نپاس نورو فود  تعطیالت  اول  دریافت  ی  بدون  را  زی 
به   کارگران  برخی  اعتراض  مقابل  در  کردند.  آغاز  حقوق 

حقوق  پرداخت  در  مدیتاخیر  اسنپها،  آنها ران  به    فود 
توانند برای کار  یط کار راضی نیستند میاند اگر از شراگفته

  امه وتنکسی برای آنها دع"های دیگر بروند چون  به شرکت 

استنف مدیران"رستاده  برخورد  این  اسنپ   .  مالکان  فود و 
اعتراض و شکایت  برابر  در  آنها همواره  ندارد.  تازگی  البته 

مورد   در  اسنپ  کرایهکارگران  بودن  یا  کم  شرایط  ها 
از  کار  استفاده    نامناسب  استدالل  همین  و  ادبیات  همین 

 !.خواهی کار نکن کنند که اگر نمی می
 

نفر از   ۲ازگشت به کار ا به بیدیشهرداری ام

 ود اخراجی مخالفت نم کارگران 
یکشنبه   خدماتی    ۸روز  واحد  کارگران  ماه،  فروردین 

شهرداری   تعدیلی  کارگران  شمار  گفتند:  امیدیه  شهرداری 

نفر است که همزمان با اتمام مدت قراردادشان در    ۳امیدیه  
  سال   ۱۲و    ۱۰،  ۶با سوابق کاری    99روز یکم تیر ماه سال  

از کارگران تعدیلی  . در همین رابطه یکی  شده بودند  کاربی
(  99قبل از آغاز سال جدید )نیمه دوم اسفند  گفت: چند روز  

ه شهرداری  های بازگشت به کارمان صادر و ما آن را بنامه 
تدالل که چون کارگران  امیدیه بردیم اما شهردار با این اس

رداری  شه  با  دادتعدیلی از نیروی کار پیمانکاری طرف قرار
ن موافقت نکرد، بنابراین تصمیم هستند با بازگشت به کارما

شغلیگ وضعیت  مشخص شدن  برای  به  رفتیم  مجددا  مان 

 .دادگاه کیفری شکایت کنیم

 

پارسِ  تن از کارگران پتروشیمی  ۱۲اخراج 

 اعتصاب راض وعسلویه به دلیل اعت
د  ۲روز دوشنبه    پارس  پتروشیمی  ماه، شرکت  ر  فروردین 
یل  در این شرکت را به دلتن از کارگران شاغل    ۱۲یه  سلوع

شرکت در اعتصاب از کار اخراج کرد. کارگران این شرکت  
اعتصاب   کار  نامناسب  شرایط  به  اعتراض  در  پیش  چندی 

 .کار خودداری کرده بودند کرده و از حضور در محل
 

فنی و   ه کارِ مامورانخواست بازگشت ب

   ٩٩سال  ترمزبان قطار که از تیر ماه

 اندتعدیل شده
یکشنبه   و   ۸روز  فنی  ماموران  از  شماری  ماه،  فروردین 

پیمانکار در یکی ترمزبان که تحت مسئولیت   یک شرکت 
شرکت  بودند  از  کار  به  مشغول  ریلی  سال  های  ماه  تیر  از 

کاهش   و  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به    حرکتگذشته 
ی به  شده قطارها  بیکار  مامورانکباره  این  از  یکی    به   اند. 

همکارانش   طرف  از  و نمایندگی  فنی  ماموران  گفت: 
حداقل   ا  7ترمزبانان  با  یکسال  حداکثر  و  که  ماه  مکاناتی 

اند، حال  ان هزینه کرده، آموزش و دوره دیده آهن برایشراه 
وزش  کارگیری افراد آمچرا مسئولین  می خواهند به جای به 

ن از  درخواست دیده  ما  کنند؟  استفاده  مبتدی  کار    یروی 

 .بازگشت به کار را داریم
 

 سازی و تعدیل سیستماتیکموقتی

 نیروی کار ادامه دارد  
پنجشنب  روز  ماه، علی خامنه   ۱۲ه  به گزارش  ای فروردین 

سال   خود  نوروزی  سخنرانی  »تولید،   ۱۴۰۰در  سال  را 
زدایی پشتیبانی مانع  و  عمها  نامید.  جمهوری  لکرد  ها« 

دهد که  میرگری نشان  اسالمی در رویارویی با مطالبات کا
»مانع  سال  عبارت  عنوان  در  رمز    ۱۴۰۰زدایی«  اسم 
نظام  جامعه  افزایش  بر  فشارها  با مند  مقابله  و  کارگری 

آن  مانع حقوق  اسم  به  در  ها  است.  گذشته  سا  ۲5زدایی  ل 
از  یکی  ابطال  برای  گسترده  تالشی  کارگری  فعاالن 

که  (  ۱79  مه اند)دادناهای دیوان عدالت اداری داشته ه ادنامد
بر  را  رعیتی  و  ارباب  نظام  نوعی  کارفرماها  آن  استناد  به 

کرده  حکمفرما  کارگری  اصفضای  خواسته لی اند.    ترین 

دادنامه   جامعه  ابطال  زمان  ۱79  کارگری  از  که  است.  ی 
ر  زدایی شروع شد، مشکالت کار هم دزدایی و قانونرسمی

از گاه کار زود  خیلی  کارفرمایان  شد.  بیشتر  بارِ    ها  زیر 
کنند و خیلی مسئولیتِ خود در قبال کارگران شانه خالی می

کارگر   کاریِ  روز  آخرین  تاریخ  قراردادهای  راحت  در  را 
کنند. سفید ثبت می کنند و به راحتی هم قطع همکاری می 

نمی هم  کار  وزارت  حتی  وضعیت  این  حمایتی  در  از  تواند 

 .رگران صورت بدهدکا
 

 اس  ل سلمکولبر اه جان باختن یک

 بر اثر سرمازدگی 

فروردین ماه، بنابر خبر رسیده کولبری به    ۴روز چهارشنبه   
نام فهیم مامدی قزل کَند، براثر گم کردن راه و سرمازدگی  
از دست داد.   را  در کوهستانهای منطقه سلماس جان خود 

طبیع حوادث  براثر  اگر  جانکولبران  دست    ی  از  را  خود 
مس شلیک  با  نیندهند،  رتقیم  از  روهای  را  خود  جان  ژیم 

 .دست می دهند
 

کارگرِ زن جوان و   ۲جان باختن 

کارگر مرد و زن در اثر   ٧ دیشد تیمصدوم

 یسوزآتش حادثه
دوشنبه    عصر پ  ۱۱روز  در  ماه،  حادثه    یاسفند  وقوع 
زنجان،  در    یسوزآتش  اخگر  دوا  د  9کارخانه  چار  کارگر 

ختران  نفر د  ۴نفر مرد و    5تعداد    نیشدند که از ا  یختگسو
اسفند    ۲۲و جمعه    ۲۱پنجشنبه    یاند. در روزهاجوان بوده 

جراحات    ۲ماه،   شدت  دراثر  مجروح،  زن  کارگران  از  تن 

دادند   مارستانیب  ر د  یسوختگ دست  از  را  خود    روز   .جان 
ن  ایروز از وقوع    9اسفند ماه، پس از گذشت    ۲۰چهارشنبه  

ز  ا  ارگرک  9  یشرکت دوا اخگر و سوختگ  در اد دردناکروید

دبجمله   جوان،  ساز  ییاجرا  ریدختران  رژیم  خانه  "نهاد 

نشانان در  امکانات آتش   ": اعالم کردزنجان    "کارگر

شرکت   اخگر"حادثه  شرکت    "نبود.   یکاف   "داو 

اخگر" حال  "داو  صورت    ی در  به  آتش    ی درصد  ۱۰۰در 
آباد    یعل  یتک صنعمستقر در شهر   یسوخت که آتش نشان

کارمتخصص نتوانستند   یرو ینو    زاتینداشتن تجه  لیبه دل
را خاموش ک آتش نآتش  آن  بر  به موقع    ینشانند و عالوه 

زمان آتش  و  است  نشده  حاضر  حادثه  محل  خاموش    یدر 
 سوختن نمانده بود. یبرا یزیشد که چ

  

 اخباری از اخراج کارگران 

 در واحدهای مختلف  
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 ! رددآزاد باید گ کارگر زندانی 

 مقابلبازنشستگان  یتجمع اعتراض         

 میلس رژمج 

  ن ی تگان تاماز بازنشس  یاسفند ماه، جمع  ۱۶شنبه  روز    صبح
رژ  یعاجتما مجلس  معترض  م یمقابل  کردند.    ن ی تجمع 

و بودجه    نیتلف  ونی سیمصوبه کم  بیبازنشسته خواهان تصو
شورا م  9۰  رامونیپ  یاسالم  یمجلس  تومان    اردیلیهزار 

در    یاجتماع  ن یحقوق بازنشستگان تام  ی سازجهت همسان
ع هبودندمجلس    یلنصحن  تبع  نیمچن.    ن یب  ض یرفع 

تا با  یاجتماع  نی مبازنشستگان  لشکرو  و   یزنشستگان 
د  یکشور ا  گریاز  بود.   ینفر  ۲۰۰۰گروه    ن یمطالبات 
کارشکن  یریجلوگ به    یهاونیسیکم  ریسا  یاز  در  مجلس 
کمس  بیتصو مصوبه  ن  قیتلف  ونیرساندن  بودجه  در    زیو 

 . تجمع مطالبه شد نیا
 

پکو در  میزان سهام خریداری شده توسط ه

 معدن مس طارم باید مشخص شود
شنبه   معدن    ردین فرو   ۱۴روز  افتتاح  خبر  طارم  ماه،  مس 

د. بر اساس گزارشات منتشر توسط حسن روحانی اعالم ش
اول   سهامدار  توسط  معدن  این  سهام  از  درصدی  شده  

هپ نام  به  ههپکو  کارگران  است.  شده  خریداری  پکو  کو 
ن کارگران خواستار این  گویند: در همه جلسات، نمایندگامی

از   که  طارشدند  مس  معدن  و خرید  گزارش  یک  م 
ی صورت گیرد تا اگر حقی از هپکو ضایع  احسابرسی ویژه

شده است به آن برگردانده شود که متاسفانه گوش شنوایی 
کارگران این مجموعه  به  لق  های هپکو متع نیست! سرمایه

 .شودها کجا صرف میاید بدانیم این سرمایه است و ب
 

 کارگران شرکت   اعتصاب

 لرستان و زاگرس  تراورس
اسفند ماه، کارگران تراورس لرستان  ۱7  کشنبهیصبح روز   

پرداخت نشدن حدود   به  اعتراض  زاگرس همزمان در    ۳و 
ا  ی دیو ع  ی ات مزدماه معوق از کار    ن یدر  دو استان دست 

مع دندیکش قرار  از  و   ۶۰۰لوم  .  لرستان  تراورس  در  کارگر 
به    ۳۰۰حدود   مشغول  زاگرس  تراورس  در  کار  کارگر 

پرداخت نشدن   یجاردر سال   شودیمهستند. گفته   از  جدا 
ن  ، کارگران  یدیع در  ماه رمضان  و بن  لباس  دوم    مهیحق 

گزارش به    نیطلبکارند. بر اساس اخود را هنوز   یسال جار
ه کارگران،  از  لرستانقل  شنبه  آن  ینمکاران  روز  از    ۱۶ها 

برا ماه  متوال  نیومد  یاسفند  اعتراض    یروز  به  دست 

 .اندزده 

آبادان مقابل  ینشان نان آتشکارک  تجمع

 ی ساختمان شهردار
  ی از کارکنان آتش نشان  یشماراسفند ماه،    ۲5دوشنبه    روز

  ، یدیآبادان، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و ع
شهردار ساختمان  تجمع    نیا  یمقابل  به  دست  شهرستان 

نشان  آتش  نزدازدند.  به  اشاره  با  روزها  ک ین  به    ی شدن 
فر  یانیپا و  رسسال  پرداخت    دیع  دنیا  خواستار  نوروز 

عملی نشدۀ مسئوالن    یهاوعده   و علیهشدند    د مطالبات خو
توجه    اعتراض خواستار  و  نسبتکرده  وضع  آنها   تیبه 

 .خود شدند  یشتیمع
 

  ی ه هادرکارگران شرکت پخش فراو  تجمع

 ماهشهر  یفتن
فند ماه، کارگران شرکت پخش  اس  ۱۸شنبه  صبح روز دو   

اعتراض  ماهشهر  ینفت  یهافرآورده  به تجمع  زدند.    ی دست 
مشاغل و   یبندطرح طبقه  یکارگران معترض خواهان اجرا

کنندگان در  از شرکت  یکیبه حقوق خود هستند.    یدگیرس
اجرا  نیا گفت:  طبقه   یتجمع  عل  یبندطرح    رغم یمشاغل 
ن  5۰از    شیب  که   ییهارگاه کا  یبرا  نکهیا  یانسان  یرو ینفر 

به   مشغول  آن  قاندر  در  هستند  الزامکار  کار  عنوان    ی ون 
اجرا اما  دال  یشده،  به  ن  ی لیآن  روشن  چندان    ست یکه 

اجرا است. عدم  مانده    مشاغل   یبندطرح طبقه  یمسکوت 
آن  درآمد مزدبگدر مورد  است که    ن یا  ران یها موجب شده 
خدما ا  یتواحد  و  حد    ی باق  یقانون  یهاحداقل   ندازهدر 

 .بماند
 

  مینع دیکوت س  یارکارگران شهردض ااعتر

   یمقابل ساختمان استاندار
شنبه    به  روز  مج  ۱۶گزارش  کارگران  ماه،  موعه  اسفند 

شهرستان    یاز توابع بخش مرکز  می دنعیکوت س  یشهردار
حدود   گفتند:   خوزستان  استان  در  آزادگان  ماه    7دشت 

و   دارند  نشده،  پرداخت  ماه    نیچند  زین  هاآن  مهیبدستمزد 
ک است.  نشده  آنپرداخت  گفتند:  کارگراارگران  ن  چه 

س  یشهردار دستمزد    مینع  د یکوت  عنوان  به  ماه  هر 
ا  یمزد  یهال حداق  رند،یگیم اما  است  کار    ن یقانون 

از طرفدهدیها را نمآن   شتیفاف معها کحداقل  حقوق    ی. 
 رکبایو آن    کندیم دایپ  شیدر سال افزا  کباریکارگران تنها  
گونه  به  ب  شودی م  ن ییتع  یاهم  هز که  و   ی زندگ  یهانهیا 

 .ندارد یهمخوان یورم واقعنرخ ت
 

آهن  راه  یفن  هیابنکارگران خطوط   تجمع

اراک در اعتراض به عدم پرداخت   هیناح

 خود  یمعوقات مزد
  ه یاز کارگران خطوط ابن  ی اسفند ماه، شمار  ۱۸دوشنبه    روز
  ی لکرد بخش خصوصتراض به عمآهن اراک در اعراه  یفن

وضع شدن  مشخص  معم  تیو  به    خود   وقهطالبات  دست 

حدود   گفتند:  کارگران  زدند.  هست  ۱۸۰تجمع  که    مینفر 
مسئول پ  تیتحت  با سوابق    یمانکاریشرکت  جوشن گستر 

نواح۱5تا    ۱۰ در  مشک   یلیر  یساله  و  شازند  آباد  نورآباد 
مان ق گذشته هر ماه حقو  ی سالها  ی . طمیمشغول کار هست

  ۳  زینحال حاضر  ماهه پرداخت شده و در    ۳تا    ۲  ر یاخبا ت
مزدم مطالبات  تاخ  مانی اه  کارگران    ریبه  ما  است.  افتاده 
هست  یفن  هیبنا آن  خواستار  پ  میاراک  حذف  با    مانکار، یکه 

مستق قرارداد  کن  میتحت  کار  دولت  نظارت  امن  میو    ت یتا 

  .می داشته باش  یو مزد یشغل

 

تگان بازنشس یسرسرا تجمعات ادامه

 ران یر ادر سراس یاجتماع نیسازمان تام

هشتم  ۱7  نبهکشی  روز ماه،  سراسر  نیاسفند    ی تجمع 
  زد، یدر تهران، مشهد،    یاجتماع  نی بازنشستگان سازمان تام

کرج،    ز،یتبر سنندج،  اهواز،  اراک،  آباد،  خرم  کرمانشاه، 
سار شوش،  شوشتر،  شد.   ، یشاهرود،  برگزار  و...  اصفهان 

انشسباز در  س  نیتگان  به  حمله  ضمن    ی استهایتجمعات 
نظام  دول و  افزا  یهمسانساز  نخواهات  و  ها   شیحقوق 

زندگ استاندارد  و سبد هز  یسطح  تورم  با  متناسب   نهیخود 

 .شدند  یزندگ یها
نفر   ۴۰حدود  تجمعی از  قه،یدق  ۱۰:۱5روز از ساعت   نی ا  در

شمال  ضلع  بهبودچهار    یغربدر  نزد  یراه  در    ی کیکه 
شرت وزا هست،  ساعت  کار  تا  که  گرفت    ۱۰:۳۰کل 

حدود    تعدادشان پلدیرس  فرن  ۱۰۰به  آن  از  پس  به    س ی. 
چهار  در  کنندگان  شمارتجمع  و  کرد  حمله  از    یراه 

تعداد و  جو  یبازنشستگان  شدت    اناناز  به  و  بازداشت  را 
ا و شتم کردند. در  در    زین  یحال تجمعات گروه  نیضرب 

 یراه بهبودچهار   یغربوب در ضلع جن  ن یمقابل مترو همچن
پل که  گرفت  را   س یشکل  بر  آن  کرد.    ی ساعت  ی امتفرق 

نزد مترو  نوزارت   ک یدرب  تجمع    یریجلوگ  یبرا  ز یکار  از 

معترض شد.  م  نیبسته  که:    ی شعار  کار    حاصل  "دادند 
 "دولت،  غارت پول ملت .

 

 ییکارگران بخش روستا ی اعتراض تجمع

 آب و فاضالب دشت آزادگان 
ماه  ۲۴  کشنبهی  روز جمعاسفند  بخش    ی،  کارگران  از 

دشت آزادگان در مقابل    ب شهرستانو فاضال آب    ییروستا
فرماندار تجمع    نیا  یساختمان  به  دست  شهرستان 

کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق   ن یزدند. ا  ی اعتراض

هستند  7 معترض  خود  معوقه                          .ماهه 
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 ! رگران زنابر، حق مسلم کا ابل کار برمق   ررابر دب  دستمزد

قطار   ۵خط   یمان یکارگران پ اعتصاب

 ان تهر یشهر

اسفند ماه، کارگران واحد انتظامات،    ۱7  کشنبهیروز    صبح 
بهس  ینگهدار شهر  5خط    یازو  نامشخص    یقطار  به 

وضع مزد  یشغل  تیبودن  خ  شانی و  پبا    مانکار یروج 
  ۱۰کردند. کارگران از حدود    لی اعتراض کرده و کار را تعط

پ استخدام    ش یسال  پ  ک یدر  به    یمانکاریشرکت  مشغول 
بوده ک و ار  پ  ی مدع  اند  که  بدون    مانکاریهستند  دارد  قصد 

ار رکارگ  ۲۰۰حدود    یآنکه مطالبات مزد پرداخت کند،  ز  ا 
نگهدار و  بهساز  یبخش حفاظت  ت  5خط    یو  هران  مترو 

پ شود.  احتساب    مانکار یخارج  سال    ۱۲با  ماه  اسفند  روز 
پا  ی جار کار  انیکه  است، حدود    یقرارداد  ماه    ۳کارگران 

بن کاال بدهکار است. عالوه    و   ی دیعمانده    یه باقبه همرا
را    99سال    همیبماه حق    ۶تا    5و    یبر آن مطالبات سنوات

 .گران پرداخت نکرده استبه کار
 

  ی فن هیکارگران خطوط ابن ادامه مبارزات

 اراک  هیآهن ناحراه
ابناس  ۲۶شنبه  سه   روز خطوط  کارگران  ماه،    ی فن  ه یفند 
ناحراه  ا  ه یآهن  در  پرداخت    عتراضاراک  ماه    ۲نشدن  به 

کردند.  تجمع   یخود، مقابل ساختمان استاندار  یدیمزد و ع
و    ی: جدا از دو ماه معوقات مزدندیگو  یعترض مکارگران م

سال   یمطالبات  ،یدیع قبل  از  همچنمیطلبکارها    ن ی. 
ب  ی قانون  یایمزا  یبرخپرداخت   حق  مزا  مهیهمانند    ی ایو 

  ن یر اد زیش کار نو کف  شامل بن ماه رمضان و لباس یعرف
است.   بوده  روبرو  مشکل  با  گفت:   یکیمدت  کارگران  از 

اراک   هیآهن ناحراه   یفن  هیخطوط ابنه کارگران معترض  هم
سا مسئول  یشهرها  ریو  تحت  که  چند    کی  تیکشور  تا 

پ معوقات    ولمشغ  ی مانکاریشرکت  طلبکارند    یمزدکارند، 
ا  یو برخ از ساعت    نیاز    ی برا  یکارکارگران هر روز بعد 
تامامرار   و  خانوادها  ن یمعاش  و   یدستفروش  شانیمعاش 

 .ندکنی م یمسافرکش
 

امام   مارستانیاب کارکنان باعتصو  تجمع

 کرج  یعل
 مارستانیاز کارکنان ب  ی اه، شماراسفند م   ۱9سه شنبه    روز

و عدم    ینامناسب کار  طیکرج در اعتراض به شرا یامام عل
  خود دست به تجمع   در محل کار  ،یپرداخت معوقات مزد

 .زدند
 

 هیخطوط و ابن ی کارگران نگهدار اتتجمع

 کرج   هیناحآهن راه  یفن
شنبه    صبح  راه   ۱9روز سه  کارگران  ماه،  ن کرج  آهاسفند 

مزد مطالبات  پرداخت  ب  ی گفتند:  به    ۳ها  آن   یامه یو  ماه 
آن  ریختا درخواست  و  تسرافتاده  حداقل    عیها  پرداخت  در 

ه سال نو است. در آستان  یدیو ع  یاز معوقات مزد  یبخش
ر  نیا خطوط  در  که  بهراه   یلیکارگران  کرج  عنوان    آهن 

درز  ون،یمکا  هرانند د  ترد  یلیر  هینقل  لهی)وس  نیراننده 
راه  غماموران  و  جوشکار  تجمع    رهیآهن(،  کارند،  مشغول 

اساس  راه   ۱7قابل حوزه  خود را م بر  برپا کردند.  آهن کرج 
کا   نیا با  همزمان  رگزارش،  خطوط  کرج،    ی لیرگران 

خطوط لرستان،   ن، ی ورام  ینواح  یلیر  کارگران  زاگرس، 
ابتدا  م امنظن  طور   به  …و   اراک جار  ی از  در    یهفته 

. کارگران معترض در خاتمه  برندیسر مبه    یاعتراض صنف
ما مربوط به بودن    ینگران  از  یگریکردند: بخش د  حیتصر

پ  ای را  مانکارینبودن  طبق  که  تمع  مج  ۲۱شعبه    یاست 
با  ی هشتب  دیشه  یقضائ جار  انیتاپا  دیتهران  به    یسال 

 .هدد  مهآهن خاتراه  خود در مجموعه  تیفعال
 یلیر  ینواح  یفن  ه یاسفند ماه، کارگران ابن  ۲5دوشنبه    روز

برا در    نی دوم  ی کرج  بودن  هفته    ک یبار  نامشخص  به 
مزد  یشغل  تیوضع واگذار  شانی و  از   ت یریمد  یبعد 

به    یخصوص تراورس  راه شرکت  اعتشرکت  راض  آهن 
م کارگران  بندیگو  یکردند.  با  به    یتوجهی:  مسئوالن 

درطالم کارگران  فراخوان  میگرفت  میتصم  تیانهبات    ی طبق 
خود در چارچوب    یبه اعتراضات صنف   میاده بودکه از قبل د 

ده ادامه  رامیقانون  طبق  قضائ  ۲۱شعبه    ی.    ی مجتمع 
فعال  یبهشت  دیشه خصوص  ت یریمد  تیتهران    ی بخش 

. آنچه  شودی به دولت واگذار م  یسال جار  انیتراورس تا پا
نگرا را  ککارگران  کندن  ن  یگذارواروند    یرده  و    ز یاست 

وضع بودن  پکا  یشغل  تینامشخص  و  رداخت  رگران 
 .مطالباتشان

 

بازنشستگان صنعت نفت با   ی اعتراض تجمع

 " !مرگ بر زنگنه"شعار 

صنعت   ۲۶شنبه  سه   روز بازنشستگان  ماه،  نفت   اسفند 
نمادفت  درمقابل اهواز    یگبازنشست  یصندوقها  یندگیر 

گان ضمن سردادن  بازنشست نیدند. ابرپا کر یتجمع اعتراض
از جمله    ی اسالم  ینفت جمهور   ریزنگنه وز  هیعل  ییشعارها

مسئوالن نظام   یی، خواهان پاسخگو"مرگ بر زنگنه"شعار
 . شدند ود به مطالبات خ

 

 کارگران آب و  ی اعتراض تجمع

 ب شادگانفاضال
اسفند ماه،    ۲۴  کشنبهیس گزارشات منتشر شده روز  اسا  بر

کا  یشمار و  ر از  آب  شرکت  شهرستان  کنان  فاضالب 
شهرستان دست به تجمع    نیا  یشادگان در مقابل فرماندار

 یایکارگران نسب به عدم پرداخت حقوق و مزا  نیزدند. ا

 .اضافه اعتراض داشتند  یو ساعات کار مهیمعوقه، حق ب
 

 نیآهن ورامان راه و تجمع کارگر صاباعت
آ  ۲5دوشنبه    روز راه  کارگران  ماه،  وراماسفند  در    نی هن 

زدند.  محل اعتصاب  و  تجمع  به  دست  خود    ن یا  کار 
در را  مطالباتشان  و  حقوق  تا  کردند  اعالم   افتیکارگران 

 .گردندید به سر کار برنمنکنن
 

کارگران بازنشسته مجموعه هتل  اعتراضات

 الله تهران 
شنبه    صبح سه  بازنشسته    ۱9روز  کارگران  ماه،  اسفند 

در   تهران  الله  هتل  اعتمجموعه  تجمعات    ی راضادامه 
هتل الله تجمع    نگیوطه پارکگذشته خود در مح  یروزها

اظه   یکیکردند.   بازنشسته  کارگران  از  از  بعد  داشت:  ار 
از بازنشستگ  نیگذشت چند تا هم    95)از سال    مانیسال 
خود سرگردان    یواتمطالبات کامل سن  وصول  یاکنون( برا

ه  م،یاشده  مجموعه    یمسئول  جیمتاسفانه  الله  در  هتل 
نم کارگران  با  مطالباتمان  ی پاسخگو  شودیحاضر  شد. 

  ی انونق  ی ایمزا  یخود، برخ  ی بازنشسته جدا از معوقات سنوات

 .اندخود را هنوز وصول نکرده  یو عرف
 

اعتراض موقت   یروهای ن  یتجمع  مدت 

  یاسالم یمقابل مجلس شورا وزارت نفت
موقت  قرارداد    یروهایاسفند ماه، ن  ۱9روز سه شنبه    صبح

ب اعتراض  وضعدر  کار  تیه  قرارداد  حقوق    ینامشخص  و 
ا  نییپا در  کردند.  تجمع  مجلس  مقابل  تجمع    نیخود 

کا مبزرگ،  شعار  کس  نیا  "دادند،    یرگران  وعده،    ی همه 
نکرده همچن  "عمل  تبد  ن یآنها  خود    تیوضع  لیخواهان 

: بارِ صنعت نفت کشور بر دوش  ندیوگ  یترضان مبودند. مع
مو  یاروهین وزارتمدت  اما  است  و   قت  حقوق  تنها  نفت 

رسم  یرسم  یهارو ین  یایمزا به  برا  شناسد یم  تیرا    ی و 
موقت  میترم مدت  نم  ی کار  ،های حقوق  . دهدی انجام 

برگزار به  اشاره  با  ن  یمعترضان  جذب  در   رو یآزمون 
افزودند:وزا  یمجموعه  نفت،  دل  ن یا  رت  به    ل یآزمون 

قت داشت،  مدت مو  یروهایکه در جذب ن  ییهاتیمحدود
همگ  ندتواینم د  یمشکل  کند؛  حل  را  حالما  که    یر 
تبد  یروهاین خواهان  موقت  تمام    ت یوضع  لیمدت 

خ دائمهمکاران  قرارداد  به  نت  یود   در  ما    جهیهستند. 
تبد هست  دیقیب  تیوضع  لیخواهان  خود  و   میوشرط 

ب  مییگویم شو  د یاب  یعدالتیکه  د.                 برداشته 
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 ! د گرددبای  ودبا اح و دسته نبا هر جن سالمی  اجمهوری 

سراسر  برق  عیکارگران شرکت توز  تجمع

 مجلس در تهران  کشور مقابل

اسفند ماه، چند صد کارگر     ۲۰ز چهارشنبه  گزارش رو   به 
کشور    عیتوز سراسر  شرکتبرق  صورت  همان    ای  یبه 

م  ی مانکاریپ به هم  کنندی کار  و   انیم  ل،ی دل  ن یو  دستمزد 
رسم  یافتیدر با  معنادار  یهای آنها  تفاوت  وجود    ی برق، 

ا  یکیدارد.   گفت:  نیاز  حت   کارگران  رسم  یما    ها ی نصف 
نم حقوق  برخمیریگی هم  توز  ی!  کارگران  برق،    عیاز 

م  یعنیهستند  "یحجم" انج  یکار  زانیبه   دهند،ی ام مکه 
قانون    ی مزد  یایاز مزا  ی اریو از بس  کنندیم  افتیحقوق در

هستند. محروم  ک  کار  مطالبات  راس  تبددر    ل یارگران، 
تبد  تیوضع از  بعد  دارد.  خ  ت،یوضع  لیقرار  واستار  ما 

 . میسته ایحقوق و مزا  یزساهمسان
 

السالوادور باالترین نرخ تعرض و خشونت  

 علیه زنان در روابط کار را دارد
پنجشنبه   روز  گزارش  از    ۱۲به  نقل  به  ماه،  فروردین 

ا خشونت  لیبوراستارت،  و  تعرض  نرخ  باالترین  لسالوادور 
منازل   دارد. خدمتکارانی که در  را  روابط کار  در  زنان  علیه 

ارایه می  دهند، بیشترین خشونت علیه خود  خدمات خانگی 
کرده  تجربه  رنج  را  خود  کار  محل  در  تبعیض  از  و  اند 

حدود  برنمی حقوق   ۳5۰د.  از  حمایت  اتحادیه  زن،  کارگر 

م را  خدمتکار  بهزنان  تشکیل  "Simuthres" وسوم  را 
فرهنگ  داده  ایجاد  و  خود  حقوق  برای  مبارزه  اند. 

کارگری  غیرخشونت اتحادیه  این  تشکیل  اهداف  از  آمیز 
تا امروز،    ۲۰۱۴است. از زمان تاسیس این اتحادیه در سال  

آموزش  تحت  قرار هخدمتکاران  مستمر  گروهی  ای 
گزارش گرفته اساس  بر  شاند.  منتشر  رسمی  ده،  های 
های جنسی، زنان خدمتکار السالوادوری را به صورت  تعرض

می تهدید  مناطقی  مکرر  در  معموال  شغلی  گروه  این  کند. 
اداره میزندگی می تبهکار  باندهای  و  کنند که توسط  شود 

  .گیرندرار می از سوی کارفرمایان مورد تعرض یا خشونت ق
 

سبز بندرعباس در   یکارگران فضا  تجمع

 سر شدن حقوق خود اعتراض به ک
ز   ۲۰چهارشنبه    روز تعداد  ماه،  ک  یادیاسفند  ارگران  از 
شهر  یفضا تجمع  یسبز  به  دست  عباس،    ی اعتراض  بندر 

کا  ماه زدند.  در  گفتند:  به    یهارگران  ما  روال    کی گذشته 
و بهمن   ید  یهااما در ماه   م،یکردی م  افتیرثابت حقوق د

و   ونیلیم  ۱هزار تومان تا    ۶۰۰در حد    یحقوق ما با کسر
و حق اوالد هم از    یبوده است. جمعه کار  همراه  ستیدو 
است.    یحقوق  شیف و    ۱۲حذف شده  روز  شبانه    7ساعت 

کار هفته  پ  م،یکنی م  روز  پرداخت    یشهردار  مانکاریاما  از 
 . سر باز زده است کامل حقوق کارگران

 

آبادان مقابل  یکارکنان آتش نشان  تجمع

 ی ساختمان شهردار
  ی از کارکنان آتش نشان  یاسفند ماه، شمار  ۲5دوشنبه    روز
  ، یدیعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و عدان، در ا آبا

ساختم شهردارامقابل  تجمع    نیا  ین  به  دست  شهرستان 
نزد به  اشاره  با  نشانان  آتش  روزهاشدن    ک یزدند.    ی به 

رس  یانیپا فرا  و  پرداخت    دیع  دنیسال  خواستار  نوروز 
خو از    د مطالبات  و  گال  ی ب  یهاوعده شدند  ابراز    ه یعمل 

خواستار   و  وضعکرده  به  مسئوالن  خود   یشتیمع  تیتوجه 
 د.شدن

 

 نیازنشستگان تامب ی تجمع سراسر نینهم

 برگزار شد  یاجتماع
در    یاجتماع  نیاسفند ماه، بازنشستگان تام  ۲۴  کشنبهی  روز

کشور    یهااستان  تاممختلف  ادارت    ی اجتماع  نی مقابل 
اعتراض  نینهم داخ  یتجمع  پا  بر  را  خواهان  ود  و  شتند 
تام  9۶اده  م  حیصح  یاجرا اجرا  یاجتماع  نی قانون    ی و 

متناسب  سال    یسازعادالنه  برخ  ۱۴۰۰در  از    یشدند. 
 :عبارت بودند از   گانبازنشست یشعارها

 نه سرکوب هرگز اثر ندارد  دیتهد نه
 زنشسته ورشکسته دشمن با دولت

 نهیبه یزندگ نه یما هم  خواسته
 مسال ا  یهمسانساز
جبرانخ  معترضان اقدامات    ی برا  یاجتماع  نی تام  یواهان 

  هستند   ی خود در مقابل نوسانات اقتصاد  دیحفظ قدرت خر
با توجه به کوچک شدن    دیحقوق با می دارند که ترم دیو تاک

آن متناسدرآمد  و  تورم  مقابل  در  هزها  با  سبد    یهانه یب 
  ته یکارگران انجام شود که محاسبات آن توسط کم  شتیمع

گرفته است  کار صورت    یاسالم  یشوراها  یعال  کانونمزد  
هزار تومان    9۸5و    ونیلیم  ۸به    یو رقم آن در سال جار

دادن به کسر    انیخواهان پا   نی. بازنشستگان همچنرسدیم
مستمر  ۲ از  درم  یدرصد  سرانه  بابت  از  تامخود    ن یان 

ها در دوران اشتغال از  دارند که آن   دیتاک  د و هستن  یاجتماع
پرد  یهامه یبحق    یرو  را  درمان  صندوق  سهم  اخت  خود 

 .اندکرده 

 

استادکاران    ی اعتراض   تجمع  و  کارگران 

 مهیب هیدر اعتراض به سهمسقز  یساختمان
استادکاران    ۲۴  کشنبهی  روز و  کارگران  ماه،  اسفند 

در    مهیب  هیدر اعتراض به نبودن سهم  شهر سقز  یساختمان
تام سازمان  تجمع  شهرستان  یاجتماع  نیمقابل   یسقز 

ر  یاضاعتر احمدزاده  کردند.  تام  استیبرگزار    ن یسازمان 

وجود  یا هیسهم چی در پاسخ به کارگران گفت:  ه یاجتماع
برا و  نما  هیسهم  رفتنگ  ی ندارد  رح  ندهیبه  سقز    ی میشهر 
از رح  .دیریبگ  هیو سهم  دیمراجعه کن   ندهینما  یمیکارگران 

  مه یب  هیمعضل و گرفتن سهم  نی حل ا  یبرا  خواهند یشهر م
خواست    یداده و پاسخگو  شیه تالش خود را افزابالفاصل 

 .گران باشندکار

در  بهبهان  ی اعتصاب کارگران شهردار

 نوروز دیآستانه ع
بهبهان در    یکارگران  شهردار  اسفند ماه،  ۲۶شنبه  سه   روز

در مقابل ساختمان    پرداخت مطالبات خوداعتراض به عدم  
م   یشورا کارگران  کردند.  تجمع  آستانه  شهر  در  عترض 

حال در  نو  سال  و  ها  کهینوروز  است،    یلخا  شانی سفره 
 .دخواهان پرداخت حقوق معوقه خود شدن

 

  یفن هیگران ابناب چند ساعتهِ کاراعتص

  نیورام یشوایپ هیناح

شنبه    هب روز  گر  ۳۰گزارش  ماه،  کارگران    یوهاسفند  از 
با حضور در محل    ن یورام  یشوایپ  هی تراورس ناح  یفن  هیابن

پنجشنبه   روز  در  خود  برا  ۲۸کار  ماه،    ن یچند  یاسفند 
خوددار کار  انجام  از  کا  یساعت  معترض  کردند.  رگران 

که    ی نامعلوم  طیبه شرا  ،یماه معوقات مزد  ۲جدا از  گفتند:  
ت ما از زمان  . عموم مشکالمیاعتراض دار م،یرفتارگدر آن  
ابن  یواگذار پ  5تا    ۴از    یفن  هیخطوط  به بخش    شیسال 

  ۲۱شعبه    ی وز طبق راکه امر  ییشروع شد تا جا  ،یخصوص
بخش   تیریمد  تیتهران فعال  یبهشت  دیشه  یمجتمع قضائ

پاتراورس    یخصوص جار  ان یتا  واگذار    ی سال  دولت  به 
 عتریآن هستند که با هر چه سر  ارت . کارگران خواسشودیم
ابن  یفعل  یمانکاریپ خوط  را  هیتراورس  ترک  ه در  را  آهن 

و   میرداد مستقها تحت قراان دوباره آن کند، تا مجددا کارگر
 .نظارت دولت کار کنند

 

ر با تغییر قوانین کار حداقل دستمزد را  قط

 درصد افزایش داد ۲۵
م  الالمللی کار اعفروردین ماه، سازمان بین  ۴روز چهارشنبه 

خود را تغییر داده است و حداقل    انین کار نمود که قطر قو
با   را  افزایش،    ۲5دستمزد  )   ۱۰۰۰هانه  مادرصد    ۲75ریال 

کارفرمایان   همچنین  است.  کرده  اعالم  باید دالر(  قطری 
  5۰۰رید اقالم خانوار و  ریال به عنوان کمک هزینه خ  ۳۰۰

نوان حق مسکن به کارگران پرداخت کنند. تغییر ریال به ع
در کار  گذار  سال گذش  قانون  دوره  تصویب شد، یک    ۶ته 

د تا کارفرمایان خود  ش  ماهه برای کارفرمایان درنظر گرفته
کش اولین  قطر  کنند.  آماده  تغییرات  برای  منطقه  را  در  ور 

های نژادی  بدون تبعیض  است که حداقل دستمزد کارگران
معر قومی  می و  از  فی  به دور  تعیین دستمزد همگانی  کند. 

اصالحات تاریخی قانون کار این  بخشی از هرگونه تبعیض، 
قانون جدید سبب   اجرای  است که  شدکشور است.    ۴۰۰ه 

شوند برخوردار  قوانین  تغییر  مزایای  از  کارگر     . هزار 
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  می آورد، رد  اوآسیب جسمی    ر گدی  ه فردی ه فردی بک  زمانی"

د  عمیر  ما قتل غ مد، این را  بیانجای  وگ  رم  هکه ب  آسیبیم  ه  آن 

آسیب    هکب از پیش بداند  رامی که شخص ضاهنگ  می نامیم؛ و

را  و  ه عمل اگاآنشد،  هد  منجر خواقابل  ف مرط به مرگ    دهوار

می  ع  قتل پرج  کهامی  نگ ه   امیم.نمد  ها  صد  در   را ولتر  امعه 

بهنمی دهد که آ  رقراوضعی    چنان  به طور حتا  ی  م مرگداه  م 

افتند،    طبیعی  یر غو    س  رزود اندازه ناشی  ن  همامرگی به  می 

که  اع  زا خشونت  شلیک  ممال  اثر  در  یا  لگرگ  و  ضرب    بهوله 

وریشمش ج،  هزاقتی  شرر  ان انس   ران امعه  از  الایا  یات  ح  زمط 

سا رمح آنه  ختوم  قر  هاو  ما در شرایطی  که دی  رار  ر آن دهد 

 ون ن قا  وبچ زور    را بها  نهی آتند، وقتنیس   ن ه زندگی کردب  ادرق

که  مجبور سازد  این    می  مر  یطشرادر  تا  نتیجۀ    که  گبمانند 

ند  می داعه  ما؛ وقتی ج سداست فرا ر  طناپذیر این شرای  اجتناب

به   نفر  ارهزاین  ا  داند کهی  م  ی همخوبو  ن  ایانی  ربق  جباراا ن 

خواهند   اب   شد، وشرایط  برم   ایطین، شرا وجود  را  ار  رقربوطه 

ت مد است، درسقتل ع  وعن ک  ی ه  عل جامین عما  د،دارنگاه می  

پنهانی و خاقتل  توسط یک فرد؛  مدل عمثل قت فانه، قتلی که ئی 

ی که تلق کند.اع ویشتن دفاز خ  آن  لاند در قبواکس نمی ت چیه

قهرظا زیینتل  ا  رااتق  ا کسیرست،  ک  مین  ل  زیرا    ه مرگ بیند، 

قربانا چوناین  می  به  گرن  طبیعی  مظنی  چرر  آید  کی   دره  ا 

انجام    تاست  بی عملی  تر ناشی از  ده بیشآم  ملعه  بتعرض  آن،  

در  ولی  وظیفه. حال  هر  به  در  ارتکاب  محق  اینجا  عمد    رز تل 

 " است 

 

 ("تانلسدر انگ گرارقۀ کطب وضع"گلس یک انردرف)
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