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*پایان اعتصاب کارگران پیمانی پتروشیمی تبریزپس از روزهاگفتگوبااستانداری آذربایجان شرقی.
حذؾ پیمانکار،بستن قراردادکاری بطورمستقیم ونیزبرخوردارشدن ازحقوق ومزایایی که برای
کارگران رسمی درنظر گرفته شود،ازجمله خواسته هایی بودکه بااتحادکارگران بدست آمد.کارگران
فلزکارمکانیک پیروزی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریزرابه آنان تبریک گفته،این پیروزی رانوید
بخش تحوالت آتی جنبش کارگری تلقی می کند.
*بخشی ازبیانیه فدراسیون جهانی سندیکاها  WFTUدررابطه باخیزش زحمتکشان لیبی:پیکاربر ضد
رژیم دیکتاتوری قذافی،مبارزه ای است باسیاست های این رژیم،برضدبهره کشی بی رحمانه،برضد
نبود آزادی های دمکراتیک وبرضدمداخله نظامی وتوطئه های بورژوازی.
*طبق آخرین خبرهاکشورهای امپریالیستی آماده مداخله درلیبی می شوند.باتوجه به منابع ؼنی نفت
وگازلیبی که حدود3/5درصد ذخایرنفتی جهان راشامل می شود(تقریبا دوبرابرذخایرنفتی آمریکا)
اقدامات کشورهای ؼربی متوجه دستیابی به این انرژی درشمال آفریقاست.
* مدیریت ایران خودرونسبت به تعطیلی روزهای جمعه درجمع مدیران اعالم نارضایتی کرده وعنوان
شده که سطح تولید در حد مطلوب قرارندارد.از طرؾ بخشی ازکارگران که دارای اقساط گوناگون
هستندتمایلی برای کارکردن روزهای جمعه ابراز شده است.متاسفانه مدیریت بااطالع ازنیازشدیدمالی
کارگران واینکه دستمزدها درسال آینده تؽییرچندانی نخواهد کرد،امیدبه لؽوتعطیلی روزجمعه ازطرؾ
کارگران دارند.
*کارخانه آبگینه بامدیریت بانک ملی چندماه است که ازپرداخت دستمزد کارگران امتناع ورزیده
است .زمزمه های به گوش می رسدکه مدیریت می خواهد بافروش ماشین آالت وزمین کارخانه هم
دستمزد کارگران راپرداخت کند وهم باسودافسانه ای فروش کارخانه دست به داللی بزند.
*بااعتصاب هفته قبل کارگران الستیک سازی بارز،دانشجویان ازاین حرکت کارگران حمایت کردند.
*بااعالم وزیرکار و وزیراقتصادمبنی بر ،با پرداخت یارانه نقدی وضع مالی کارگران نه تنها
بهبودیافته بلکه کارگران درفکرساختمان سازی هستند،بانک صادرات نیز دربخش تبلیؽات تلویزیونی
خوداین طورالقا می کندکه،کارگران می خواهند باپس ان دازحق سنوات خودپس ازچندسال وام
06میلیونی دریافت کنند.آنان درجامعه اینگونه تبلیػ می کنندکه کارگران وضع مالی خوبی پیداکرده
وتاچندسال آینده باپس اندازخود دست به کارهای اقتصادی خواهندزد.کارگرانی که  3برابرزیر خط
فقر حقوق می گیرند و بخش بزرگی ازآنان ماهها حقوق شان عقب می افتد چگونه توان پس انداز
دارند ما نمی دانیم؟ این نیز یکی معجزات دولتمردان ایرانی است!!!!!.

ا ین حرکت ضدکارگری وتبلیؽات منفی علیه کارگران ازنظر کارگران فلزکارمکانیک خاک پاشیدن به
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چشمان مردم ایران است.
*سرزمین مردمان سخت کوش ژاپن دست خوش زلزله وطوفان سونامی گشته وهزاران زحمتکش
ژاپنی جان خودراازدست دادند.کارگران فلزکارمکانیک ضمن ابرازهمدردی بامردم ژاپن امیدوار
است زحمتکشان ژاپن ازاین مرحله نیزباسربلندی عبورکنند.
*مرکزپژوهش هاازتخلؾ دولت دربودجه 06خبرداد :درج صوری 113شرکت زیان ده به عنوان
شرکت سودده.
*سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:بودجه 06رکورددار وابستگی به نفت.
* تجمع معلمین نهضت سوادآموزی مناطق محروم بومهن و رودهن به علت عدم دریافت 5ماه حقوق.
آرمان 90/11/11
*رقم رسمی جمعیت ایران اعالم شد47 :میلیون 466هزارنفر.
*افزایش هزینه هاعامل اصلی گرانی تخم مرغ .درطی کمتراز یکماه قیمت تخم مرغ ازدانه ای 156
تومان به 166تومان افزایش یافت.
* دههانفرازکارگران کیان تایردراعتراض به عدم دریافت ده ماهه دستمزدخویش درجلوی نهادریاست
جمهوری تجمع کردند.کارگران کیان تایرحتاحقوق بهمن واسفندوعیدی مربوطه رانیزدریافت نکرده
اند .این کارخانه بدلیل مشکالت مدیریتی واهداؾ ؼیرتولیدی که توسط مدیران این کارخانه پیگیری
می شود،بابحران مالی روبرو شده است که سبب عدم پرداخت مطالبات کارگران این کارخانه شده
است.
*کل بدهی خارجی ایران 16میلیارد و 430میلیون دالر اعالم شد.
*تاخیردرپرداخت حقوق ومطالبات کارگران کارخانه های پروفیل صفا،پروفیل ساوه،آلومینیوم
پارس،فوالدکاوه که حدود  1166کارگرراتحت پوشش می دهند.این کارگران ازیک تا3ماه حقوق
عالوه برعیدی پایان سال طلب کارند.
*اقدام دولت درکاهش 9درصدی بودجه مترو.
*وزیرکار:میزان دستمزدسال 06نهایی شده وبزودی اعالم می شود.ایشان اعالم کرد:وعده ماایجادیک
میلیون ویکصدهزارشؽل درکشوربودکه تاکنون نیزیک میلیون 066هزارشؽل سرجمع مشاؼل ایجاد
آرمان 90/11/13
شده دراستانهاست.
هرچندایشان هنوزاسناد ایجاد این همه شؽل رابه کارشناسان ارایه نکرده اند،ولی سوال این است کهاگرقراراست این شاؼالن نیز همچون دیگرکارگران ذکرشده درباالماههاحقوق شان پرداخت نشودو
برای کارفرمایان مجانی کارکنند ایشان خدمت بزرگی به کارفرمایان کرده اند نه به کشور.

کارگران فلزکارمکانیک
*استعفا واخراج درروزنامه ایران.مدیرمسوول روزنامه ایران دراقدامی کم سابقه وؼیرمنتظره از
مدیران میانی خود درروزنامه خواسته است نیروهای تحت اختیارخودرا جهت تعدیل معرفی کنندکه
بامقاومت جدی آنان روبرو شده است.خبرنگارانی که باهزاران آرزو خودرا برای رسیدن لحظه سال
تحویل آماده می کردند،با بؽضی تلخ محل کار خودراترک کردند.
*خبرگزاری ایلنا به دلیل آنچه عدم تامین بودجه ومسایل مالی خوانده شده درآستانه تعطیلی قرار
گرفت.به خبرنگاران این رسانه گفته شده درصورت ادامه فعالیت این خبرگزاری درسال آینده ،برای
آرمان90/11/17
تداوم همکاری با آنان تماس گرفته خواهدشد.
*پرونده تخلفات دولت به دستگاه قضایی ارجاع شد.
ارزی واریز نشده است.

116میلیارد دالردرآمدنفتی به حساب ذخیره

*بدهی 399میلیاردریالی دولت به سیستم بانکی .
*کمترین افزایش دستمزددر6سال اخیر003.هزارتومان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده.
آرمان 98/25/52
بااعالم  003هزارتومان حداقل دستمزد برای سال  83باردیگرسفره فقیرانه کارگران خالی تر خواهدشد.طبق برآوردرسمی بانک مرکزی هزینه هرخانوار درسال99برابربایک میلیون  28هزار233
تومان بوده است .باتوجه به پژوهش های رسمی جمهوری اسالمی،درتهران خط فقربر پایه
920هزارتومان ودرشهرهای دیگر 623هزارتومان است.این برآورد 5سال قبل است وبطوریقین
درسال 83خط فقربه باالی یک میلیون تومان خواهدرسید 003.هزارتومان اعالم شده نه تنها به
معنای اعالم مرگ خانواده های کارگری است،بلکه اجبارکارگران به استثمارشدن هرچه
بیشتردرسال آینده نیزهست.ماکارگران فلزکارمکانیک راهی جز تشدید مبارزات سندیکایی وتقویت
جنبش کارگری بر علیه حرکت های ضدکارگری وضدقانون اساسی رادرپیش روی خودنمی بینیم.
* 56هزارمیلیاردتومان سرمایه مردم دردست166نفر.
یعنی نفری 566میلیاردتومان.*وزیراقتصاد:وضع اقتصادی مردم درسال  06بهترمی شود.
-منظورش کارگران نیست اشتباه نکنید166نفرباال رامی گوید.
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*ورود رسمی1666نیروی سعودی به بحرین برای سرکوب اعتراضات مردمی بحرین.
آرمان90/11/10
-کوری عصا کش کوردیگری است.
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*باگذشت  3ماه ازاجرای هدفمندسازی یارانه هاصنایع تولیدی زیرفشارسخت مالی قرارگرفته ودر
آستانه ورشکستگی وتعطیلی قراردارند.صنایع ریخته گری،صنایع سرب،صنایع پوالدونورد،صنایع
لبنی ازجمله این صنایع هستند.صنعت پوالدونوردکه درتولیدپوالدخام درخاورمیانه وشمال آفریقامکان
نخست راداشت باحاتم بخشی گاز ارزان ایران به ترکیه،ترکیه اکنون درجای نخست قرارگرفته است.
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*دوستان گرامی،ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن جشن نوروز،به اطالع می رسانیم
وبالگ کارگران فلزکارومکانیک،باکمال تعجب برای چهارمین بارفیلتروسپس ازلیست وبالگ های
بالگفاحذف گردید.باتوجه به فیلتربودن اکثرسایت های سرویس دهنده وبالگ،مامجددا صفحه ای
راجهت درج اخبارکارگری ایجادنمودیم.علت اصلی اصرارمابه حضوردرسیستم بالگفا،ارتباط آسانتر
کاربران ایرانی،مخصوصاکارگران عزیزمی باشد.ماراباآنهاکه به جنگ آزادی بیان رفته اندکاری
نیست وپاسخ ایشان رابه تاریخ واگذارمی کنیم.لطفابه آدرس زیرمراجعه کرده ودراطالع رسانی
اخبارکارگری،همچون همیشه یارویاورماباشید.بادرودهای فراوان کارگران فلزکارومکانیک.
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تقدیم به زحمتکشان آسیا

ره به منزل می رسد
اندک اندک ره به منزل می رسد
زانکه ما را نو بهاری پیش روست
ای شده از ر اه مقصد ناامید

کشته ها یکسر به حاصل می رسد
نو بهاری،که بشر را آرزوست
غم مخور کاین ره بسر خواهد رسید

نز ره کشتار و تخریب و فریب

بی نصیب از زندگی کرن رقیب

بلکه با انسان نوازی می توان

سر نمودن زندگی در هر زمان
غیر انسانی ست در آیین ما

سر ز تن همنوع خود کردن جدا
جعفری مرندی (کارگر)

بهارآمدتابگوید:تقدیر،تقویم انسانهای عادیست وتغییر،تدبیرانسانهای
عالیست.درنبردبین انسان های سرسخت وروزهای سخت،این انسان
های سرسخت هستندکه می مانند،نه روزهای سخت.تغییرطبیعت و
شکوفایی سال نوبرمردم ایران عزیزمبارک.کارگران فلزکار مکانیک.

*نوده فراهانی رییس شورای اصناؾ کشور:افزایش 15تا16درصدی نرخ تمامی کاالهادرسال جاری
یک امرطبیعی است ونبایداین گرانی رابه حساب اجرای هدفمندی یارانه ها نوشت.
چه کسانی به مردم قول داده بودندکه که درسال 06افزایش قیمتی راشاهدنخواهیم بود.کارگران فلزکارمکانیک
*بیکارشدن 166هزارصیادبوشهری به واسطه گران شدن قیمت گازوییل وبنزین وهم به واسطه اشباع
بازاراز ماهی های وارداتی نیوزلندی.
*وزیرکار:نرخ بیکاری 16درصداست و1/5میلیون بیکارداریم.ازاول سال90تابهمن1/066هزارشؽل
آرمان1306/1/17
ایجادشده است.
آقای وزیرقسم حضرت عباس تان راباورکنیم یا دمب خروس 166هزارصیادبیکارشده بوشهری را.کارگران فلزکارمکانیک
*پیمان نوری رییس سازمان خصوصی سازی:واگذاری شرکت های نفتی درسال .06
*کاتوزیان:صنعت نفت منوپل شرکت های چینی شده است.
*دولت 5066میلیارد تومان به حوزه سالمت بدهکاراست.

آرمان 06/1/15

*افزایش حقوق 0درصدی کارکنان دولت و0درصدی کارگران برای سال .06

آرمان 06/1/10

*حقوق کارگران فوالدمیبد0ماه است که پرداخت نشده است وحتاحق بیمه این کارگران نیزتوسط
آرمان 06/1/14
شرکت مسدود شده است .این شرکت سابقه 14ساله درتولید فوالدرا دارد.

اگربا هدفمندسازی یارا نه ها قیمت ها جهانی می شود ،باید دستمزد
زحمتکشان نیز جهانی شود.
مردم ایران با تحریم خرید کاالهای خارجی مشابه داخل ،برادران و
خواهران کارگرشان را در واحدهای تولیدی بیکار نخواهند کرد.
تحریم خرید کاالهای خارجی  ،مبارزه با سرمایه داری انگل تجاری
وابسته به سرمایه داری جهانی است.
منصوراسالو،ابراهیم مددی،رضاشهابی،غالمرضاغالمحسینی،اعضای
سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران ورضارخشان رییس
هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه رااز زندان آزاد کنید.
علی اکبرپیرهادی،ناصرغالمی،هادی کبیری،حسین کریمی سبزواری،
حسن ک ریمی،حسن میرزایی،منصورحیات غیبی اعضای سندیکای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ورضارخشان،علی نجاتی،
قربان علیپور،فریدون نیکوفر،محمدحیدری مهر،ازاعضای سندیکای
کارگران نیشکرهفت تپه و بهروزنیکوفر وجلیل احمدی ازکارگران
نیشکر هفت تپه را بکار بازگردانید.
کارگران فلزکارمکانیک

