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*ادامه اعتراض کارگران درمجتمع پتروشیمی ماهشهر.نمایندگان کارگران می گویند،وجودتبعیض
درمزایا،دیرپرداخت شدن دستمزدهاومشکل بیمه گریبان کارگرانی راگرفته که دراستخدام شرکت های
پیمانکارواسطه هستند.
*وضعیت معیشتی کارگران نگران کننده است.آقایارحسینی دبیراجرایی خانه کارگر:اصالحیه قانون
کارمشکل بیکاران راحل نمی کند،بلکه باعث بیکاری بیشترکارگران می شود .خروج کارگاههای سه
نفره و5نفره و01نفره ازشمولیت قانون کارنتوان ست مشکلی راازبیکاران حل کند،بلکه شاهدتعدیل و
اخراج زیادی ازکارگران درسالهای گذشته بودیم.آماراخراج کارگران درسالهای اخیردراستان
خوزستان بیشترازاشتغال زایی بوده وماشاهداخراج کارگران وتعطیلی کارگاههادراین استان هستیم.
تعطیلی کارخانه های قنداهواز،دزفول،نوشابه سازی آرسو،خرم دوش،زمزم اهوازوخرمشهروعدم
پرداخت حق بیمه این کارگران باعث مشکالت فراوانی برای خانواده های آنان شده است.میانگین
تاخیر درپرداخت حقوق بعضی ازکارگران شهرداری هاباالی سه ماه است.
* تظاهرات دریونان دراعتراض به تصویب طرح جدیدریاضت اقتصادی.پزشکان،راننده های تاکسی
واتوبوس،زندانبانان ،معلمان ،کارمندان بانکهاوامورمالیاتی به این اعتصاب پیوستند.به موجب طرح
ریاضت اقتصادی،مالیات هاافزایش یافته وحقوق ودستمزدکارگران کاهش می یابدو01هزار کارمندبخش
دولتی نیزاخراج خواهندشد.همچنین قراردادهای کارگروهی نیزتعلیق خواهدشد .آرمان 01/7/01
آنچه دریونان ریاضت اقتصادی عنوان می شود ،درکشورماباهدفمندی یارانه هادرحال اجراست.سالخی کردن قانون کار،افزایش قیمت انرژی ودرپی آن تعطیلی کارخانه هاوبیکارشدن کارگران،
استخدام نکردن 020هزارآموزگاردربخش آموزشی،مالیات برارزش افزوده وافزایش 0درصدی
تحریریه فلزکار
حداقل حقوق کارگران ترجمه مشکالت کارگران یونانی به فارسی است.
* قذافی پس از30سال دیکتاتوری دریورش مخالفینش کشته شد.اوکه تحمل هیچ گونه تشکیالتی را
نداشت بدست مخالفین رنگارنگش ازسلطنت طلبان تااعضای القاعده واعضای ارتش وهیات دولتش
سرنگون شد.تاباردیگرثابت شودکه نمی توان بدون آزادی حکومت کرد.بااین حال بایداذعان داشت که
تحصیالت درلیبی مجانی بود،خدمات پزشکی وبهداشتی گسترده ای وجودداشت،مسکن وحمل ونقل،
بدلیل وجود سوبسیدهای دولتی ارزان بود.بایدصبوربودودیدآیا مخالفانش می توانندهمین حداقل ها را
درلیبی احیاکنندویاسربه ریسمان سرمایه داری خواهندسپرد.آینده قضاوت خواهدکرد .تحریریه فلزکار
*باتعطیلی شرکت مخابراتی راه دورایران که مجری پروژه کارت هوشمندسوخت درایران بود،به
دلیل واردات کاالی چینی 0011نفربیکارشدند.

*نماینده اهوازدرمجلس:مشکالت لوله سازی خوزستان بابازنشستگی تعدادی ازکارگران حل نخواهد
شد.این شرکت نیازمندفعالیت مجددوآغازبه تولیدمحصوالت است.تعطیلی این کارخانه به ضرراستان
وصنعت کشورخواهدبود.وی درموردپرداخت  2ماه حقوق کارگران لوله سازی خوزستان توسط امیر
منصورآریادراو ایل سال جاری گفت:این شخص برای اخذتسهیالت وامتیازات اقدام به این کار کرد تا
با فریبکاری بتواندپروژه های درخارج استان بگیرد.
* درآمد 01میلیارددالری عربستان ازحج.برآوردهانشان می دهدکه ساالنه ایرانیان درموسم حج بطور
متوسط بیش از5میلیارددالردرعربستان هزینه می کنند.ضمن اینکه تعدادعمره گذاران درسال 01به
مرز011هزارنفررسیده است.
*براساس اعالم رییس بانک مرکزی تورم به00درصدرسیده است.

آرمان 01/0/0

*حسین طاهرزاده :اصالح قانون کاربه نفع کارگران نیست.یکی ازمشکالت کارگران تعیین حداقل
دستمزدازسوی دولت است وکارفرمایان باعدم پرداخت حقوق معوقه 3تا5ماهه وباایجادشرایط بد
اقتصادی برای کارگران ،به اهداف خود که گرفتن تسهیالت ازدولت است ادامه می دهند
* مدیرکل درآمدحق بیمه صندوق تامین اجتماعی شرط بیمه شدن کارگران ساختمانی راداشتن کارت
مهارت ازسازمان فنی وحرفه ای دانست وتاکیدکرد:کارگران دررشته های مختلف گچ کاری ،بنایی،
کارگرساده بیمه شده وتنهاباید7درصدحق بیمه خودراکه20هزارتومان می شود،پرداخت کنند.
*مدیر کل تامین اجتماعی استان تهران:بزرگترین بدهکاراستان تهران شرکت آجرماشینی است که 3
کاروکارگر 01/0/2
میلیاردتومان به تامین اجتماعی بدهکاراست.
*تجمع کارگران فرنخ،مه نخ،نازنخ درمقابل مجلس برای عمل به مصوبات سفرهای استانی دولت.
تجمع کنندگان به عدم پرداخت حقوق 23ماهه معترض بودند.
* قیمت دالردربازارآزاد به 0200تومان رسید.براین اساس اختالف قیمت بین دالردولتی وآزاد به
 200تومان رسید.
*افزایش  21درصدی قیمت پیازوسیب زمینی.
* واردات گسترده پیله ابریشم ازیک سووقاچاق گسترده این محصول ازسوی دیگر،صنعت ابریشم
کشورراهمچون بسیاری ازصنایع نابودکرده است.بانابودی صنعت ابریشم درکشورازاین به بعد فرش
های ایرانی باابریشم چینی بافته خواهدشد.
*واردات011میلیون دالری لوازم آرایشی قاچاق به کشور.
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* معاون وزیرکار:دستوررییس جمهورمبنی برعضویت نمایندگان کارگران درهیات مدیره صندوق
تامین اجتماعی بطورقطع اجرایی می شود.

*تعدادبیمه شدگان اصلی صندوق تامین اجتماعی ازمرز01میلیون و011هزارنفرگذشت.که بااحتساب
افرادتحت تکفل آنان و 3میلیون نفرمستمری بگیراصلی وتبعی،افرادتحت پوشش این سازمان به 02
میلیون نفررسید.
* سه کارگرقربانی گودبرداری غیراصولی درشهرستان اسدآبادهمدان شدند.

کاروکارگر01/0/0

* پس ازادغام دو وزارتخانه بزرگ راه وترابری ومسکن وشهرسازی ؛علیرغم شعاردولت درزمینه
ایجاد اشتغال میلیونی درسال جاری،دراقدامی قابل تامل011کارمند قراردادی وزارت راه وشهرسازی
بدون اطالع قبلی از کاراخراج شدند.این درحالی است که درتابستان سال جاری دراقدامی دستور
استخدام رسمی فامیل دیپلمه رییس جمهورراداده بود.
* واگذاری سومین قراردادمیلیاردی به قرارگاه خاتم.
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*علی دهقان کیا:حداقل دستمزدکارگران بانرخ فقربه میزان سه برابرفاصله داردوبه منظورکاهش
فاصله مزدی کارگران باخط فقربایددستمزدکارگران بین51تا01درصدافزایش یابد.درحال حاضر
ماده 30قانون کاردرخصوص تعیین مصوبه مزدی کارگران به درستی اجرانمی شود
* تحصن چندروزه کارگرا ن فضای سبزشهرداری خرمشهرمقابل فرمانداری .آنان می گویند،دوماه از
حقوق وششماه ازاضافه کاری ومزایایشان به تعویق افتاده است.
* مرگ مادران به خاطربی پولی،داروی31میلیونی سرطان سینه.
* قیمت قبردربهشت زهرا051 :هزارتا05میلیون تومان
* 75درصدمراجعان به رمال هاتحصیل کرده اند.
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* هزاران واحدمسکونی مهردرحال افتتاح است،حال آنکه انشعابات آب،برق،گاز،تلفن،فاضالب آنها
هنوزتامین نشده است.مقدادهمتی مشاور وزیرراه وشهرسازی ونماینده ویژه وزیردرافتتاح های مسکن
مهربا بیان اینکه دیگرکاری ازعهده وزارت راه وشهرسازی برنمی آیدگفت:این وزارتخانه تمام
05111واحدراباحضوررییس جمهوردرآبان ماه افتتاح خواهدکردکه7111واحدآن بدون برق و0111
واحدآن بدون انشعاب آب وفاضالب است.درحال حاضروزارت نیروهنوزتوانایی رساندن تاسیسات
زیربنایی برای 05111واحدافتتاحی استان تهران تاآبان ماه راندارد.درشهریورماه تعداد 23111واحد
درشهرپرندو 0111واحددرشهرجدیدهشتگردوپردیس آماده افتتاح بودولی متاسفانه وزارت نیرو
نتوانست به وعده های خودمبنی بررساندن آب وبرق وشبکه فاضالب عمل کند.
* رییس سابق پلیس راهوار:یک کیلومترراه کامالایمن درکشورنداریم.
* آب شرب 00روستای پلدخترآلوده به نفت است.
* خیابانهای تهران با31دقیقه بارندگی قفل شد.آبگرفتگی 312نقطه تهران.
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* درحال حاضربسیاری ازواحدهای استان همدان دچاربحران شده وکارگران بسیاری مدتهاست حقوق
نگرفته اندواین باعث رشدسرسام آوربیکاری خواهدشد.یکی ازکارخانه هایی که تعطیل شده کارخانه
قارچ سینا با 031کارگر ،که مدت  3ماه است که تعطیل گردیده است.
* ازتولیدکننده شیربه واردکننده شیرخشک برای مصرف کارخانه های لبنیات تبدیل شده ایم.
آرمان 01/0/0
* جمعی ازکارگران کشت وصنعت نیشکرکارون شوشتر،دراعتراض به عدم محاسبه سوابق بیمه ای
وسنوات وعدم اجرای قانون مشاغل سخت وزیان آورمقابل مجلس تجمع کردند.
* جزییات تخلف  0111میلیاردی درتامین اجتماعی.تامین اجتماعی بادارابودن 051کارخانه مدت
 01سال هیچ نظارتی برعملکردش نشده است.عضوکمیته تحقیق:هیات رییسه مجلس به هیچ عنوان با
تیم تحقیق همکاری نداشت وموانعی راسدراه مامی کرد.حتازمانی که ازیک شرکت خواستیم تا اسناد
بالتکلیفی  71میلیاردتومان ازسرمایه خودراارایه کندهیات رییسه مجلس دستورداد تاکار همانجامتوقف
شده ودیگرادامه ندهیم.اموال01میلیون بازنشسته تامین اجتماعی راتبدیل به شرکتهای خانوده گی کرده
اند وتمامی قراردادهای کوچک وبزرگ به فرزندان وبستگان....واگذارشده بود.برخی ازنمایندگان
دربرخی ازاین شرکتها ورودپیداکرده ودرتخلف مالی آنهاشریکند.بطوریکه تخلفات برخی ازنمایندگان
دراین فسادمالی محرزومستنداست.به مدیری برخوردیم که کارخانه ای رابیش از011میلیاردتومان
اضافه برقیمتش خریداری کرده وبه عنوان تشویق پاداشهای 351میلیونی تایکهزارسکه ای به برخی
افرادوکارکنان داده است.
* رییس گمرک ایران :اسکله غیرمجازداریم ولی ازمحل آنهابی خبریم!!!!
لایر ِِ.
* افزایش تعرفه هرپالس مکالمه باتلفن ثابت بهِ 50
*طی دوروزگذشته چندرکوردبی سابقه دربازارآزاد ارز تهران به ثبت رسیدولایر ایران به پایین ترین
آرمان 01/0/01
سطح ارزش خود دربرابر ارزهای مهم آمریکاواروپاوآسیا رساند.
* بحران درکشورهای سرمایه داری وشکوفایی درچین کارگری.تعدادکشورهایی که به وضعیت
بحرانی یونان رسیده انددرحال افزایش است.اوضاع ایتالیا بسیاروخیم است وبدهی های سنگینی دارد.
حتاآلمان که به عنوان پیشرفته ترین اقتصاداروپا معروف است درحال حاضر میزان بدهی اش بیش
از 01درصدتولیدناخالص داخلیش راتشکیل می دهد.واین درحالی است که چین درحدود  0تریلیون
دالر ذخیره ارزی دارد وباتوجه به ظرفیت های خودمی تواندکمک قابل توجهی رابرای گذاراروپا از
بحران فعلی اختصاص دهد.اما مسئله مهم اینجاست که اتحادیه اروپابه عنوان بلوکی قدرتمندبادریافت
پول بیشترازسوی چین دیگرجایگاه سابق را نخواهد داشت.روی آوردن اروپا به چین واکنش منفی
شهروندان اروپایی را،که تمایلی به گسترش حضورچین دربازارهای کشورشان راندارند،برانگیخت.
اماامیدی ازسوی برادربزرگترآمریکا که دربحران وآشفتگی نظام امپریالیستی اش غوطه وراست،
نیست.تعدادکشورهای اروپایی که ازبحران درامانند،همچون سوییس ونروژ،توان مالی به اندازه چین
برای نجات اروپاراندارند.چین بادارا بودن ذخیره بیشتری ازیورو درموقعیت بهتری قراردارد.این

کشوربزرگترین ذخیره ارزی جهان رادراختیاردارد وهم اکنون بزرگترین صادرکننده جهان است.
نکته مهم وقابل تامل اینست که چراکشورهای قدرتمنداروپایی وآمریکایی وآسیایی امروزدربحران
غرق شده اند،ولی کشورهایی مانندچین وویتنام ازاین بحران دورمانده اند؟ چه فرقی است بین نظام
سرمایه داری ونظام کشورهایی چون چین،ویتنام،کوبا،وتاحدودی برزیل و ونزوئال؟چین باداشتن 0/5
میلیاردجمعیت درموقعیتی قرارگرفته که نه تنهاازاین بحران دورمانده بلکه به کشورهای سردمدار
سرمایه داری کمک نیزمی کند.چین،کوبا،ویتنام،برزیل،ونزوئال باپشت کردن به سیستم سرمایه داری،
نظامی رابرای خودبرگزیده اندکه امروز برتریش رابه نظام انسان کش سرمایه داری به اثبات رسانده
تحریریه فلزکار
است.
* بازنشستگی درتامین اجتماعی با01سال سابقه براساس بند00قانون بودجه سال00کل کشوررابه
واحدهای اجرایی این سازمان ابالغ کرد.بیمه شدگان مردباداشتن 01سال وزنان55سال تمام ودارا
بودن  01سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه .چنانچه میزان سابقه پرداخت حق بیمه افرادمشمول این
بخشنامه درصورتی که کمتراز01سال باشندمی توانند باپرداخت حق بیمه سنوات کمتراز01سال سهم
بیمه شده وکارفرما ازمزایایی این بازنشستگی استفاده کنند.
* باحمایت رییس دولت ورییس مجلس ،بزرگترین اختالس تاریخ هم باعث عزل وزیراقتصاد نشد.
*روندافزایش قیمت گوجه فرنگی ادامه دارد.گرانی دوباره قطعات خودرودرراه است.
* دالرآزاد0007تومان دولتی 0105تومان.بانک مرکزی ارز راسه نرخی کرد .آرمان 01/0/00
 تفاوت قیمت دالردولتی ودالرآزاد به جیب چه کسانی می رود؟ چون بانک مرکزی و دولت عرضهکنندگان اصلی نرخ ارزهستند می توانند نرخ ارز رامدیریت کنند.دراقتصادایران به دلیل اینکه هنوز
در زمینه تولید دچارمشکالت فراوانی هستیم وصادرات غیرنفت ی امان جدی نیست،پس خیلی مهم است
که مدیریت اقتصادی مشخصی برای بازسازی صنایع وتولید داشته باشیم وبتوانیم بخش تولید را
بازسازی کرده ونوسان ارز راکنترل کنیم.اجازه دادن به اینکه نرخ ارز یکباره افزایش یابد وچند
نرخی شود درچنین شرایطی به نفع مانیست.بانک مرکزی دربعضی مواقعی که میخواهد ارز رابرای
کسب بودجه دولت بفروش برساند،اجازه می دهد نرخ ارزافزایش یابد،واگربخواهد واردات بیشتری
صورت بگیرد،نرخ ارزراثابت ویاکاهش می دهد.چند نرخی شدن ارزباعث بوجودآمدن امتیازاتی
برا ی کسانی که درعرصه واسطه گری هستند این امکان رامی دهدکه مواداولیه رااحتکار کنند ودر
موقع گرانی بفروش برسانندویا صرافانی که ارزدولتی راگرفته پس ازچندی بفروش برسانند وباعث
تحریریه فلزکار
تضعیف پول ملی وکاهش قدرت خرید مردم می شوند.
*درخواست کارشناسان محیط زیست ازمسووالن اجرایی کشور:دریاچه ارومیه روبه نابودی است،
چاره ای بیندیشید.
* ایران باالترین روندرشدسرطان درجهان رادارد.
* گوسفندزنده کیلویی0511تومان.
* ممنوع الخروجی2نفرازبدهکاران بانکی پس ازمرگ!!!

آرمان 01/0/02

* وزیرکار:نظرات کارگران وکارفرمایان اخذ شده است وبزودی الیحه اصالح قانون کاررابه مجلس
خواهیم فرستاد.
* دبیرخانه کارگربجنورد:تغییرقانون کاربه نفع کارگران وتولیدنیست.
* راهکارعجیب شرکت صنایع پتروشیمی برای تبدیل قراردادکارگران ازپیمانکاری به قراردادی.
کاروکارگر01/0/03
«قبولی درآزمون شرط حذف شرکتهای پیمانکاری»
* عیدی کارگران بااحتساب حقوق001هزارتومانی ،از001هزارتومان تا001هزارتومان.
* خاموشی :بازی با ارز برای جبران کسری بودجه .
آرمان01/0/05

* کشف 011کانتینرپارچه قاچاق به کشور.

* احضاریک فعال کارگری به زندان.علی اخوان فعال کارگری برای گذراندن محکومیت حبس خودبه
زندان احضارشد.
 درحالی که اختالس گران باپشتیبانی سرمایه داری انگل تجاری وباگذاشتن وثیقه های چند صدمیلیاردی آزادانه به ز ندگی انگلی وخائنانه خود ادامه می دهند وخاوری ها به پاس خیانت به مردم
ایران وخارج کردن  0111میلیارد تومان ثروت زحمتکشان وسرسپردگی به سرمایه داری جهانی
برای استراحت به مهدسرمایه داری می روند،بایدفعاالن کارگری این دشمنان اصلی سرمایه داری
زندانی شوند.مااین رویه دشمن شادکن رامحکوم کرده،تعلیق حبس این فعال کارگری راخواستاریم.
کارگران فلزکارمکانیک
*نماینده کرمانشاه درمجلس:هرگاه بحث کاهش رابطه باانگلیس درایران مطرح می شودسطح مبادالت
تجاری دوکشورباالترمی رود.درحال حاضر511آقازاده درانگلیس اقامت دارند .آرمان01/0/07
* کارگران دارای تحصیالت دانشگاهی  001هزارتومان دستمزدمی گیرند.درحال حاضربین 21تا31
درصد کارگران پیمانی تحت پوشش بیمه نیستند.
*صادقی :مجلس بدنبال 05هزارمیلیاردتومان مطالبات سازمان تامین اجتماعی باشد.
* غالمرضاتوکلی :طرح استادشاگردی نسخه شفابخش مشکل بیکاری نیست.
* مرتضی پاکزاد:اصالحیه قانون کارمنافع کارگران راپایمال می کند.
* رییس بانک مرکزی :تورم مهرماه 00درصد!!!

کاروکارگر 01/0/00

* مدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضالب کشورازسرگیری دریافت وام ازبانک جهانی برای پروژه
های فاضالب درایران خبرداد.

* یک بانک معتبرسویسی اعالم آمادگی همکاری بابانک های ایرانی کرده است،امامتاسفانه بانک
های ایرانی ازاین همکاری استقبال نکردند.درحالی که تحریم بانک های ایران ازسوی بانک های
اروپایی وآمریکایی صورت گرفته،این همکاری به نفع ایران بوده است.
* اجاره بهای خوابگاهای دولتی دانشجویی افزایش یافت.
*تخریب 00هزارهکتارازجنگل های زاگرس مرکزی به اراضی شهری.
* درحالی که بیمه تامین اجتماعی اکنون متولی 02میلیون 511هزارنفراست ومالکیت شرکت های
دارویی وخدماتی درحوزه راه وترابری مانندکشتیرانی،هتل ها،وبرخی صنایع پتروشیمی رامدیریت
می کند درمرز خطرناکی قرارگرفته است بطوریکه درسال 0055به نسبت یک مستمری بگیر 25
بیمه پردازقرارداشت درحالی که اکنون درمقابل هرمستمری بگیرتنها0نفربیمه پردازوجوددارد.
* زیان 011درصدی کشاورزان درجیرفت باواردات بی رویه.

آرمان 01/0/00

* غالمرضا محمدی ضمن مخالفت باحذف مواردی ازقانون کارافزود:جامعه کارگری بااصالح به
معنی بهترشدن مخالف نیست بلکه مشاهده پیش نویس فعلی قانون کار،نشان می دهدکه این اصالح
نیست ،تغییراست.
* درپی تشکیل کمیته ملی کارگران که متشکل ازهیات 0نفره است 51،ماده ازقانون کارفعلی توسط
نمایندگان کارگری اصالح شده است.
* کاضم خلجی :دادن حق اخراج به کارفرمایان به معنی اصالح قانون کارنیست.
*فتح اله بیات05 :درصدازکارگران کشورقراردادی وپیمانی هستند.
* حاج اسماعیلی:نرخ بیکاری بیش از03درصداست.

کاروکارگر01/0/20

* تجمع کارکنان شرکت تالیا به دلیل عدم دریافت  3ماه حقوق خود درمقابل دفتراین شرکت.تالیا 211
نفرپرسنل دارد.
* مافیای تکدی گری به تمامی قوانین وراهکارهای فرارازقانون آگاهندومدیریت صحیح وبدون نقص
آنهاموجب شده تامتکدیان بصورت سازمان یافته درشبکه های مافیایی اقدام به کسب درآمدهای
ماهانه 01میلیون تومانی بکنند.
* نخ جراحی چینی که ازکیفیت پایینی قراردارددربیمارستانهای جنوب کشوراستفاده می گردد.
* ایران نظاره گراستخراج نفت سایرکشورهاازدریای مازندران است.
* بازارتلفن همراه همچنان دردست قاچاقچیان،واردات موبایل به کشور2برابرشد.
* افزایش 0/0درصدی قتل درسال جاری.
* قربانعلی میرشکار:تغییرقانون کارمشکالت کارگران رابیشترمی کند.

آرمان 01/0/22

* باحضورشیخ االسالمی،نشست 0جانبه اصالح قانون کار برگزارشد.وزیرکارپیشنهادکرد تا درفاصله
01روزآینده بین مقامات کارگری وکارفرمایی نشست هایی برای جمع بندی نهایی وکارشناسی اصالح
قانون کاربرگزارشود.
* علی اکبرخبازها ضمن درخواست تعیین حقوق سال 00بازنشستگان برابرنرخ تورم،اعالم کرد:
کارگران بازنشسته معادل دیگرکارگران عیدی دریافت نمی کنند.
* یوسف نژادنماینده مجلس:مجلس درجهت حمایت ازحقوق کارگران حرکت می کند.موضوع اخراج
کارگران درماده ،27شیوه افزایش حقوق درماده، 30مسئله دیون وممتازدانستن حقوق کارگران
درماده00ازمباحث حساس پیش نویس قانون کاراست.
* بیش از 011هکتاراز زمینهای کارخانه تعطیل شده پارسیلون خرم آباد درمعرض فروش می باشد.
کاروکارگر 01/0/20
 بامرگ بزرگترین کارخانه تولیدکننده نخ نایلون درخاورمیانه وسرگردانی0551کارگر سرمایهداران بادستاویزقراردادن بهسازی این شرکت وگرفتن وامهای آنچنانی نه تنها کارخانه بهسازی نشد
بلکه بافروش زمینهای کارخانه باخیال راحت به واردکردن نخ نایلون مبادرت خواهند ورزیدوگامی
دیگربرای هرچه وابسته ترشدن اقتصادایران به سرمایه داری جهانی برداشته شد .تحریریه فلزکار
* تجمع  21معلم شرکتی استان فارس درمقابل مجلس باحمل شعارهایی:ماخدمتکاران آموزش و
پرورش باسابقه 01تا05سال ازبالتکلیفی خسته شده ایم.
* رییس مرکزآمار:درآمدهرایرانی درسال3311دالر.

آرمان 01/0/20

* علی نجاتی کارگربیکارشده نیشکرهفت تپه وازاعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت
تپه بازداشت و روانه زندان شد.احضار و زندانی شدن فعاالن کارگری آنهم درهنگامه بررسی قانون
کار وتالش سرمایه داری انگل تجاری برای نابودی دستاوردهای طبقه کارگرحکایت ازعزم سرمایه
داری برای پیاده کردن آنچه دریونان وآمر یکابرسرزحمتکشان آورده است ،دارد.ما بازداشت علی
نجاتی رامحکوم کرده وخواهان آزادی همه فعالین کارگری بخصوص ابراهیم مددی،رضاشهابی،علی
کارگران فلزکارمکانیک
نجاتی ،سندیکالیست های زندانی هستیم.
*تجمع کارکنان هتل آزادی،دراعتراض به عدم بازگشت به کارپس ازاتمام تعمیرات.
* صادقی:امروزقانون کارازطرف دولت،کارفرماومجلس درمعرض خطراست.
* محجوب درسالروزتصویب قانون کار،قانون کاررابیانگردرک باالی تصویب کنندگان آن دانست
وافزودگروههایی به هرطریقی قصدتضعیف این قانون وبه استثمارکشیدن نیروی کاررادارند.جامعه
بزرگ کارگری برای صیانت ازحقوق حقه آنان درهیچ موردی کوتاه نخواهدآمد.
* افزایش  00/0درصدی مرگ کارگران براثرحوادث شغلی درسال جاری .کاروکارگر01/0/25
* عباسپور01:هزارمعلم بازنشسته 0ماه است حقوق نگرفته اند.

* برداشت 01برابری عربستان ازیک میدان نفتی مشترک باایران.

آرمان 01/0/20

اصالحیه ای بنام نابودی قانون کار
آنچه دراطالعیه قبلی پیش بینی کرده بودیم متاسفانه به وقوع پیوست.نگاه عقب مانده ای که درسال
 0001باشورانقالبی وآگاهانه زحمتکشان باقدرت سندیکاهای کارگری سرکوب وبه عقب رانده شده
بود،امروزبااتکابه سرکوب سندیکاهای کارگری وبا زندانی کردن فعالین کارگری باهراندیشه ای،وبا
حربه بیکاری وگرانی ،حمله به دستاوردهای یکصدساله طبقه کارگرراآغازکرده است.این تهاجم به
بهانه حذف مواددست وپاگیرکارفرمایان همچون بیمه،بن کارگری،سنوات ویامزدمنعطف برای رونق
فضای کسب وکار،وباتفکرشیوه استادشاگردی مطرح گشت.در راستای این تفکر،اصالحیه ای برای
حذف قانون کار در وزارت کارتدوین وهفته دیگربه مجلس ارایه خواهدشد.اصالح قانون
کاردرچارچوب سیاست های هدفمندی یارانه هانمی تواند تامین کننده منافع کارگران و همه
مزدبگیران باشد.سرمایه داری جهانی باهمدستی سرمایه داری انگل تجاری داخلی نه تنها استقالل
وآزادی مارابلکه نان فرزندانمان رانیزهدف گرفته است.
مابازهم تکرارمی کنیم،نخواهیم گذاشت آنچه دستاوردهای یکصدساله مبارزات خونین پدرانمان است
باتوصیه های سرمایه داری جهانی وتهاجم سرمایه داری انگل تجاری داخلی،ازبین برود.سی سال
نادیده انگاشتن حقوق زحمتکشان کافی است.داشتن قانون مترقی وحامی زحمتکشان"تعمیق تامین
اجتماعی،ریشه کن شدن فقرومحرومیت،امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه،فرصت وتوان
کافی برای خودساز ی معنوی وسیاسی واجتماعی،شرکت فعال دررهبری کشور،جلوگیری ازسلطه
اقتصادی بیگانه براقتصادکشور"که درقانون اساسی نیزتاکیدشده،ازحقوق اولیه ومسلم ماست و
دوستان کارگر
خواستاراجرایی شدنش هستیم.
بی تردید خواست ماآسان نیست،امااتحادوعزم ماوتجربه درخشان پیشکسوتان کارگری پیش روی
ماست.تصمیم امروزمابرای داشتن زندگی انسانی،آینده ای روشن رابرای فرزندانمان به ارمغان
کارگران فلزکارمکانیک 0331/8/52
خواهد آورد.

*

* با حذف یارانه ها از ساختار اقتصاد کشور و جهانی شدن قیمت کاالها  ،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.
ابراهیم مددی،رضاشهابی،اعضای سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی
تهران رااز زندان آزاد کنید.
علی اکبرپیرهادی،عضو سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران
ورضارخشان،علی نجاتی،قربان علیپور،فریدون نیکوفر،محمدحیدری مهر ،از
اعضای سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه و بهروزنیکوفر وجلیل احمدی از
کارگران نیشکر هفت تپه را بکار بازگردانید.
کارگران فلزکارمکانیک

