
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd

fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa

sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd

fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmr

 

 

 

 



 41خبرنامو فلسکار                    

www.felezkar 1.bogfa.com 

درصدکارکنان عملیاتی 02صنعت نفت: المت شغلی دراولین کنگره طب کاروس *دبیرعلمی

 شغلی است. شی ازآسیب هایاههای کشورمشکل شنوایی دارندکه ناپاالیشگ

*نماینده کارگران یخچال سازی ایران پویا:سالهاست که جامعه کارگری بامشکالت فراوانی 

الن مواجه می روبروست وهرگاه می خواهداین مشکالت رابه نوعی مطرح کند،بابی تفاوتی مسوو

 02/0/98شود.              کاروکارگر     

*باگذشت سه سال ازوعده های دولت مبنی بربیمه کارگران ساختمانی وگذشت یکسال ازنهایی شدن 

 02/0/98این قانون هنوزکارگران ساختمانی ازبیمه های تامین اجتماعی محرومند.  کاروکارگر 

که طی دهسال گذشته نه تنهاشغل  این حقیقت تلخ راپذیرفت*دبیراجرایی خانه کارگرمازندران:باید

هزارنیروی کار،شغل خودراازدست داده اند.اگرقراراست برای 02پایداری ایجادنشده بلکه 

 هزارشغل دیگرازبین برود.02هزارنفرایجادشغل بشود،نگذارید 02

 ند.*عضوکانون شوراهای اسالمی کارمازندران:تشکلهای کارگری درحال نابودی هست

لایر افزایش پیداکرده وازهمین تاریخ 022لایر به022اردیبهشت بلیت اتوبوسهای شرکت واحداز02*از

قطعه افزایش داشته است.درواقع نرخ 3قطعه بلیت ودربعضی خطوط دیگربه 0نیزدربعضی ازخطوط 

 گران شد.    کارگرفلزکار %222اتوبوس شهری دولتی 

 اون ثبت نام کردند.هزاربیکارتهرانی درسایت وزارت تع20* 

ماه ازابتدای سال،طرح افزایش حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی 0*باگذشت 

 مسکوت ماند.

 *بررسی مشکالت کارگران فوالدمبارکه وذوب آهن درکارگروه کمیسیون اجتماعی مجلس.     

 02/0/98کاروکارگر                                

تامین اجتماعی باتفسیری یکطرفه ازقانون:ممانعت ازبازنشستگی کارگران کارخانه *اقدام سازمان 

 ریخته گری ماشین سازی تبریزشاغل درکارگاههای سخت وزیان آور.

 09/0/98*وزیرکاراطمینان داد:کارگران ازهدفمندشدن یارانه هاهیچ نگرانی نداشته باشند.کاروکارگر

 روس گرانی ها را.   کارگرفلزکارقسم حضرت عباس راباورکنیم یا دمب خ -



قانون اساسی 77*مجلس هیچ اطالعی ازقراردادهای نفتی وگازی ندارد.نماینده آبادان بااشاره به اصل 

که درآن آمده تمامی عهدنامه هاومقاوله نامه هاوقراردادهاوموافقت نامه های بین المللی بایدبه تصویب 

     2/3/98اصل قانونی رارعایت نمی کند.  همشهری گفت:وزارت نفت اینمجلس شورای اسالمی برسد

 به شترمیگن چراگردنت کجه،میگه بنده خداکجام راسته که گردنم راست باشه.    کارگرفلزکار -

 جنبش سندیکایی انگلیس معتقدند :رهبرانمان انگلیس ونظرسندیکاهای کارگری*انتخابات پارل

زحمتکشان،احتمال شروع اعتصابهای گسترده  که،درصورت تهاجم همه جانبه دولت محافظه کاربه

طبقه کارگرانگلستان وفلج کننده وراهپیمایی های اعتراضی بسیارجدی است.تمامی بحث هادربین 

وجنبش کارگری این کشور درهفته های اخیر،متوجه ضرورت سازماندهی جنبش مقاومتی درمقابل 

زحمتکشان انگلستان  دشواری درانتظار ،آیندهان است.بدون چنین سازمانده موثریدولت سرمایه دار

 کارگرفلزکار                                                                                  است.        

*کنفدراسیون بین المللی سندیکاها،کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان واحزاب کمونیست،اعدام پنج 

 اردیبهشت رادرزندان اوین محکوم کردند.    کارگرفلزکار28زندانی سیاسی درروز

راحل کنند.هشت ماه است که یک لایر حقوق دریافت  *مسووالن مشکل کارگران شرکت آونگان

نفرکارگردرشرکت آونگان حضوردارندوتنها 222برسد.بیش از ما نکرده ایم وکسی نیست که به داد

 مسووالن تولیدوکارمی خواهند.

ماهه خودمقابل  22نفرازکارگران شرکت لوله سازی اهواز به علت پرداخت نشدن حقوق 222*تجمع 

 ندار می گوید:وزارت صنایع به تعهدات خودعمل نمی کند.استانداری.استا

 0/3/98میلیون شغل ازطریق جذب شاگردمغازه.   کاروکارگر  0* وزیرکارخبرداد:ایجاد 

 پس ازایجادصنایع مادر>> پارکبان <<براه افتادن صنعت شاگردمغازه هم مبارک.   کارگرفلزکار -

انی تهران وحومه قصددارند به منظور پیگیری * اعضای شورای اسالمی کارشرکت واحد اتوبوسر

 مشاغل سخت وزیان آوردرموردکارگران ورانندگان واجد اجرای قانون بازنشستگی پیش ازموعد

 شرایط این شرکت بارییس شورای شهرتهران مالقات کنند.

 کارگرصنایع فلزی ،کارگران علیه کارفرما دراداره کار 022ماه حقوق  2* درپی پرداخت نشدن 

 المشهر اقامه دعواکردند.اس

 درصد شاغالن واحدهای صنعتی قزوین درمعرض گردوغبارهای مضرصنعتی قراردارند.03* 

 * جمعی ازکارگران شرکت فوالد میبددراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومعوقات خودصبح دیروز

خش درمقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کرده وخواستار ابطال واگذاری این شرکت به ب

 خصوصی شدند.

*اعتصاب پنج روزه کادرپروازی بریتیش ایرویزبدنبال به نتیجه نرسیدن مذاکرات شرکت هواپیمایی 

 0/3/98بانمایندگان اتحادیه های کارگری.        کاروکارگر  



ه دستمزدکارکنان شرکت مخابرات استان لرستان به ا* به موجب بخشنامه صادرشده ازابتدای خردادم

رصدکمتر پرداخت خواهدشد.این تصمیم باهدف صرفه جویی وکاهش هزینه های اضافی د 22میزان 

 توسط اعضای هیات مدیره اتخاذ شده است.

موفق شود ازخوردن،        کارگران لرستانی برای اینکه شرکت مخابرات استان درطرح خود -

اش های چند صدمیلیونی  اجاره کردن خانه تااطالع ثانوی خوداری کنیدتامدیران شرکت باپاد پوشیدن،

 کارگرفلزکار                                         هزینه های اضافی راصرفه جویی کنند.      

  2/3/98کاروکارگر    هزاربیکاردراستان تهران وجوددارد.   022* استاندارتهران: 

 * مجمع عمومی کارگران کیان تایر.    

 فرانسه بدلیل محدودیت ث.ژ.ت  * همبستگی بافعالین سندیکایی وکارگران ایران توسط اتحادیه قدرتمند

سازمان بین  I.L.Oث.ژ.ت خواستار اخراج ایران از  .درایران فعالیت های سندیکایی واجتماعی

 المللی کارشد.

هزارکارگر تاکستانی یکماه قبل ازعیدتاکنون به سرکاربازنگشته وحقوق عقب افتاده رادریافت 20* 

   نکرده اند.

وساعتی کارمیکنندوازهیچ  باقی کارگران بطور روزمزد* پنج هزارکارگرخرمدره ای بیکارشدند.

 7/3/98مزایایی برخودارنیستند.     کارگرفلزکار  

هزارکارگردرعسلویه  شغل خودراازدست داده اندواین درحالی است که دولت 20سال گذشته 0* در 

 همچنان ادعاداردپروژه های متعددی درحال راه اندازی دراین منطقه است.

 عتراضی بدستوراتحادیه کارگری ث.ژ.ت به طرح افزایش سن بازنشستگی درفرانسه.* تظاهرات ا

* اعتصاب درفرودگاههای آلمان.خواسته های اعتصابیون،افزایش حقوق است وتهدیدکردنددرصورت 

 برآورده نشدن این خواسته هادرآینده اعتصابات خودراگسترش می دهند.

 هزارتومان است. 222ود * اتاق بازرگانی:حداقل دریافتی هرکارگرحد

این رقم دستمزدبراساس دستاوردهایی که کارگران درطی یکصدسال مبارزه بدست آورده  -

اند،محاسبه گردیده وشامل:پاداش،عیدی،سنوات،حق بیمه،لباس کار،کفش،حوله،صابون،وسایل 

حفاظتی،غذای کارگر،بیمه بیکاری،سرویس رفت وآمد،یکماه مرخصی باحقوق،کارنوبتی،حق 

ی بزرگ اتومان حساب شده است،که البته این شامل کارگاهه 323222الد،حق مسکن،به اضافه او

هزارتومانی  222222ی کوچک وکارهای زیرزمینی وحقوق های ااست.اتاق بازرگانی کارگاهه

وهمچنین حقوقهای ماههاعقب افتاده ویااصال پرداخت رافراموش کرده اند، وقراردادهای سفیدامضا

 راعمدا نادیده گرفته اند.      کارگرفلزکار نشده کارگران

 8/3/98* اعتصاب کارکنان چینی شرکت هوندا برای دستمزدبیشتر.       کاروکارگر  



* باخبرشدیم منصوراسالورییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحددرزندان گوهردشت به 

زداشت مرخصی نرفته است لذانمی سلول انفرادی برده شده است.باتوجه به اینکه ایشان درمدت با

قراربگیرد.کارگران  مجدد که امروز تحت بازجوییتواندعمل مجرمانه ای رامرتکب شده باشد

 فلزکارمکانیک خواستارآزادی فوری منصوراسالووابراهیم مددی اززندان هستند.

 بیکاردرگچساران وجوددارد. 922هزارو23* 

 * بی قانونی درانتخابات هیات مدیره فعلی تامین اجتماعی.

باردیگرآغازمی شود.کادرپروازی خواستارافزایش حقوق وتضمین روزه بریتیش ایرویز2* اعتصاب 

 امنیت شغلی است ومقامهای بریتیش ایرویزقصددارندبااجرای اصالحات ساختاری وکاهش هزینه ها

 تمزدآنهارانیزدرحدناچیزی افزایش دهند.عالوه برکاهش تعدادکارمندان میزان دس

هزارکارکنان شهرداری هادرنروژ.پرستاران وحتاپرستاران خانگی نیزبه این 27* اعتصاب عمومی 

 22/3/98اعتصاب پیوسته وسرکارخودحاضرنمی شوند.                کاروکارگر  

ان دوستانه به غزه را های حامل کمک های انس*حمله وحشیانه رژیم نژادپرست اسراییل به کشتی 

 حامل موادغذایی،دارو،لوازم پزشکی ومصالح ساختمانی برای مردماین کشتی ها محکوم می کنیم.

زحمتکش غزه بودند.کارگران فلزکارمکانیک همبستگی خودرابامردم زحمتکش فلسطین ومبارزه 

 برای پایان دادن به اشغال سرزمین هایشان اعالم میکند.

ان درتامین اجتماعی ضعیف ترمی شود.علی دهقان کیا:دولت باافزایش * هرروزموقعیت کارگر

غیرمتعارف مهمانان وقبول پرداخت حق سرانه درسازمان تامین اجتماعی به تعهدات خودعمل نمی 

وعده  کندوازمنابع موجودکارگران به این مهمانان ناخوانده خدمات درمانی ارایه می دهد.امیدواریم

به تامین اجتماعی تحقق دولت  بدهی هزارمیلیاردلایر32داخت رییس جمهوری درخصوص پر

 یابدتاکارگران بتوانندازسرمایه های سالهای گذشته خوددرراستای رفع دغدغه ورشکستگی سازمان 

 تامین اجتماعی بهره مندگرددند.

 ،شش درصدافزایش یافت.98* ضریب حقوق کارکنان دولت وبازنشستگان درسال 

 %به حقوق کارکنانش اضافه می کندبه این می گویند 2صداعالم کرده ودر22دولت تورم را  -

 ولخرجی.           کارگرفلزکار

 سازی ثروت راازجیب مردم به خزانه دولت منتقل می کند. *هدفمند

 کارگراین کارخانه خبر 022* جمعی ازکارگران صنایع فلزی به خبرنگارایلناازاعتراضهای آرام 

 ماه حقوق،چندنوبت دست از2فته گذشته به نشانه اعتراض به پرداخت نشدن دادند.کارگران درچنده

 کارکشیده ودرمحموطه کارخانه تجمع کردند.کارفرما چندین باربادادن وعده پرداخت مطالبات آنها را

 22/3/98ادامه کار فراخوانده که تمامی آنهابی نتیجه بوده است.    کاروکارگر   به 

 استان برای رفع بیکاری در رشتخوارفکری بکنند. * نماینده مجلس:مسووالن



 * نماینده مالیردرمجلس:وضعیت اشتغال درشهرستان مالیرتاسف باراست.

%ازظرفیت خوددرحال 22* مدیرعامل مجتمع صنعتی تولیدفوالد،کیومرث میرزایی:هم اکنون با

 فعالیت هستیم.

بزرگترین اتحادیه کارمندان صنعت * بریتیش ایرویزبرای اعتصاب های بیشترآماده می شود.رییس 

 2ی کادرپروازی رسیدگی نکنندازهواپیمایی انگلیس:اگرمقامات بریتیش ایرویزبه تقاضاهاوخواسته ها

آغازجام جهانی درآفریقای جنوبی بایدخودرابرای اعتصاب های  یعنی چندروزمانده به نژوئ

 تامقامهای ارشد راین شرکت باشیمبیشترآماده کنند.مانمی توانیم شاهدقربانی شدن همکاران خودد

بریتش ایرویزبه اهداف خوددست یابند.اعتصاب کادرپروازی این شرکت طی ماه مارس بیش 

 20/3/98میلیون پوندبه شرکت زیان واردکرده است.     کاروکارگر    03از

* درحالی که ازچندروزپیش درکلیه کارخانه های دومین خودروسازبزرگ ژاپن درچین بدلیل 

 درصدی حقوق 00وضعیت افزایشمتوقف شده،هوندابرای پایان دادن به این تولید تصاب کارگران اع

  رابه آنهاپیشنهادکرد.هونداهم اکنون به کارگرانش درواحدقطعه سازی شهرفوشان ماهانه حدود

 3/98/ 2کاروکارگر        به این رقم مزایایی نیزاضافه می شود. دالرحقوق پرداخت می کندکه20

استثمارکارگران چینی سودسرشاری رابه جیب سرمایه داری تجاری جهانی سرازیرمیکند.به همین  -

وآفریقا به پروازدرآمده است.هرچندسطح دستمزدها مایه هاازاروپا وآمریکا به سمت آسیارخاطر س

درچین بسیاپایین است امادولت چین باحذف دالالن درشبکه توزیع این امکان رابرای مردمش فراهم 

 دالردرروزگذران کنند.           کارگرفلزکار3ساخته تابتوانندبادرآمد روزی 

 

 

اگربا ىذفمنذ کردن یارانو ىا،قیمتيا جيانی می شٌد 

 بایذ دستمسدىا نیسجيانی شٌد.

زحمتکشان ایرانی با تحریم خریذ کاالىای خارجی 

مشابو داخل برادران کارگرشان را درًاحذىای 

کرد.تحریم خریذ کاالىای  تٌلیذی بیکار نخٌاىنذ

خارجی مبارزه با سرمایو داری انگل تجاری ًابستو 

 بو سرمایو داری جيانی است.



 


