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امیونهای نفر را به کام مرگ کشانده اند.ک033سال 2وارداتی هوو ساخت چین درطی * کامیونهای 

وارداتی به سرعت به رانندگان بصورت قسطی فروخته ودرجاده های ایران بکارگرفته شد.با وجود 

اینکه بارها اعالم شده این کامیون دارای عیب های اساسی همچون ترمز،فرمان پذیری وپایین بودن 

ل تجاری با ظرفیت پمپ باد را داراست اما همچنان درجاده ها مرگ آفرین است.سرمایه داری انگ

ها را نیزبه  ن را به غارت برد،بلکه سالمت انساننه تنها ارزهای طالیی کشورما واردات این خودرو

 خطر انداخته است.                                                                    کارگرفلزکار

 می شود.میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور91* رییس پلیس آگاهی ناجا:

* طومارکارگران بازنشسته به رییس مجلس:جای تاسف است که وزارت رفاه وسازمان تامین 

 ماه از سال پرداخت نکرده است.6درصد افزایش مستمری را هم بعداز 6اجتماعی همان 

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:با اجرای هدفمند کردن یارانه ها مردم خود را برای یک دوره 

 ند.سخت آماده کن

 21/6/91* آمارچک های برگشتی به رقم بی سابقه ای رسید.                               آرمان 

درصد کارگران درکشورقراردادی هستند وکاهش شکایات کارگران به  98 * حمید حاج اسماعیل:

رهای دادگاههای حل اختالف به دلیل ثبات بازارکارنیست،بلکه کارگران با قراردادهای موقت ابزا

 قانونی برای شکایت ازکارفرمایان را ندارند.

هزارنفرازپرستاران به صورت قراردادی فعالیت می کنند وازامنیت 933بیش از محمدرضا یگانه:

تعداد پرستاران شغلی برخوردار نیستند ضمن اینکه باید با اصالح چارت سازمانی بیمارستانها 

 برابرشود. 0کشورحداقل 

هزارپرستارجلوگیری شد ودرجهت تکمیل  20امراشتغال زایی از استخدام  درجهت ،یگانه آقای -

 برابرهم نخواهد شد.                         کارگرفلزکار 0اشتغال زایی مسلما تعداد پرستاران 

درصد  98دولت به وارد کننده ها یارانه می دهد.رونق واردات، * به گزارش خبرگزاری فارس:

 های مداد را تعطیل کرد.ظرفیت تولید کارخانه 

 درصد باالترین نرخ بیکاری کشوررا دارد. 22فارس با  * نماینده مجلس از شیراز:

هزار 0نفردرفاز اول بطورمستقیم و28* کارخانه ایران خودرو دربابل مازندران افتتاح شد که بیش از

 03/6/91کارگر   نفربه طورغیرمستقیم درشهرستان بابل مورد بهره برداری قرارگرفت.     کارو

رگرخوش آمد گفته وضمن کارگران فلزکارمکانیک ورود بخشی از زحمتکشان را به جرگه طبقه کا -

 وگسترش دستاوردهای کارگری را نوید می دهند. یی برای آنان،قدرتمندآرزوی بهروز
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انی * نماینده سازمان جهانی بهداشت درایران: یک درصد ایرانیان هرسال به علت هزینه های درم

 فقیر می شود.

ماه پیش کارگران ساختمانی استان زنجان جهت 2حدود  * مسوول امورکارگران ساختمانی زنجان:

فرا گرفتن مهارت فنی اقدام کردند ولی تاکنون سازمان فنی وحرفه ای دراین مورد کوتاهی کرده واز 

 شروع کالسها خبری نیست.

 ت ها خارج ازکنترل بانک مرکزی است .تورم ناشی ازآزادسازی قیم * رییس بانک مرکزی:

 چرخ های نساجی سبالن بازهم بچرخد.امیدواریم  * استانداراردبیل:

 آقای استاندارامیدواری برای کارگران نساجی سبالن نان نمی شود.                  کارگرفلزکار -

پروسه واردات ر* سندیکای تولید کنندگان فناوری اطالعات ایران نسبت به روند تبعیض آمیزد

عیض آمیز ومغرضانه بتبه حمایت از تولید داخلی کامال  متاسفانه عملکرد دولت نسبت معترض است:

بوده است.درحال حاضربا روندی که طی می شود درآینده نزدیک شاهد ورشکستگی بسیاری 

 09/6/91گر      خواهیم بود.                                          کاروکار iTازواحدهای صنایع 

 هیچ کمبودی درکشورنداریم. * رحیمی معاون رییس جمهور:

 درصد ایرانیان دچارفقرنسبی هستند.28 * نماینده سازمان بهداشت جهانی:

درصد صندلی ها 63 * اعالم خطرورشکستگی دانشگاههای غیرانتفاعی درنامه به رییس مجلس:

 خالی ماند.

افزایش نرخ آب وبرق دریافتی  -9 :ساسی روبرو هستندمشکل ا 2* برنج کاران خوزستانی با 

توک به برنج سفید که ناتوانی کشاورزان از تبدیل شل -2درصد  93درصد به 0هرهکتارزمین ازاز

دالالن ازاین فرصت سواستفاده کرده ومحصول آنان رابا قیمت پایین ترازنرخ تضمینی خریداری وبا 

 کارگران فلزکار                                         قیمت تضمینی به دولت می فروشند.      

 درصدی زندانیان دریزد.23درصد طالق و23* رشد 

درصد هزینه های درمان را ندارند.درحالی 63پرداخت  * رییس کل سازمان نظام پزشکی:مردم تحمل

درصد هزینه های درمان برعهده مردم باشد.                                                               03که باید براساس قانون برنامه چهارم توسعه کمتراز

 09/6/91آرمان     

 برای زحمتکشان رس ومشکالت پیش رواول مهربازگشایی مدا                      

درصد مدارس کشور به بخش 28تیراز قول وزیرآموزش وپرورش خبرداد که 91روزنامه رسالت،

تیرگزارش داد که معاون مدارس غیردولتی آموزش 20غیردولتی واگذار می شود.خبرگزاری مهر

ن مدارس دردوره درصد خبرداد،شهریه ای98وپرورش ازافزایش شهریه مدارس غیردولتی تا سقف 

دوره  -هزارتومان663میلیون و2دوره راهنمایی  -هزارتومان023میلیون و 2هزارتا  683ابتدایی از



هزارتومان گزارش کرده است.واقعیت تلخ ودردانگیز آن است که اکثریت  233میلیون و0متوسطه 

ان داشته باشند.اما زحمتکشان با امکانات محدود خود نبایستی امید چندان به باسواد شدن فرزندانش

مرداد:یک  96امکانات مدارس غیردولتی درچه حد واندازه ای است؟وزیر آموزش وپرورش ایسنا 

هزارمیلیارد 2هزارمیلیارد تومان قرض کرده ایم تا دیون فرهنگیان را پرداخت کنیم درحال حاضر

موزش وخالقیت پیش تومان بدهی پیش ازموعد داریم،درحالی که یک لایر پول نداریم.مدیرکل دفترآ

درصد کالسهای مدارس ابتدایی درکشورچند پایه است ودانش 01: 99/92/91آفتاب یزد  دبستانی

 8ازبحران  99اسفند  29روزنامه رسالت دری مختلف درکنارهم درس می خوانند.آموزان پایه ها

ین میلیون دانش آموزمردودی درآموزش وپرورش خبرمی دهد ورییس کمیته آموزش وپرورش ا

درصدی حقوق حتی از 6آمارمردودی را عادی قلمداد می کند.بیانیه کانون صنفی معلمان:افزایش 

نرخ تورم اعالم شده بانک مرکزی نیزکمتراست.دود گرانی به چشم کارکنان وحقوق بگیران رده 

تمام  پایین دولت می رود.خانواده های کارمندان تورم وگرانی را به مراتب بیش ازافزایش حقوقشان با

پوست وگوشت خود احساس می کنند بقول سعدی:این شکم بی هنرپیچ پیچ/صبرندارد که بسازد به 

مرداد با استناد به ارزیابی مسووالن آموزش وپرورش:درسال جدید بین 21هیچ.خبرگزاری ایسنا 

 هزار دانش آموزاز تحصیل باز خواهند ماند.903تا933

شان تعلق دارد وعلت آنرا باید درافزایش شکاف این آمارترک تحصیل به فرزندان زحمتک -

خصوصی سازی آموزش وپرورش دانست.حق زحمتکشان وفرزندانشان طبقاتی،گسترش فقرو

 ازاصل سوم قانون اساسی پیش بینی شده است. 0دربرخورداری ازآموزش رایگان دربند 
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 سیل،طالبان وسرمایه داری سودجو بالی جان زحمتکشان پاکستان                 

اثرات ویران سازنظام سرمایه داری سودپرست درمحیط زیست وطبیعت به دگرگونی های عظیم 

بارمانسون درپاکستان ویرانگرانه شرایط اقلیمی وطبیعی منجر شده است.باران های مداوم وهالکت 

میلیون بی  23مصیبت های جبران ناپذیری برمردم این کشوروارد آورده است.بیش از

میلیارد 98خانمان،هزاران خانه همراه با مواد غذایی وحیوانات اهلی دراین سیل کشنده نابود شده اند.

تقیم این میلیون کودک درخطرمس2دالرمحصول ومزارع کشاورزی دراین سیل ازبین رفته است.

گری ایاالت متحده ازیکی از  فاجعه قراردارند.جالب توجه است که دربازدیدی که سرپرست امداد

سازمان تروریستی جوماتودوا درشهرسوکر  اردوگاههای امدادی متعلق به سازمان ملل داشت،

البان دراستان سند،اقالم کمکی وغذایی مردم آمریکا را دربین مردم پخش می کرد .گروه های شبه ط

کمک ارسالی زحمتکشان جهان را دراختیارخود گرفته وبا فعالیت امداد رسانی فرصتی طالیی برای 

دادهای پلید خود بهره گیری کرده در روی سازمان خود فراهم می کنند تا ازاین طریق برای اهداف

ارگرشان آینده پاکستان تاثیر بگذارند.سندیکاها واحزاب کارگری با فراخوان ازهمه برادران ک

درسراسرجهان خواسته اند تا درراستای نجات مردم پاکستان وپیشگیری از پیش آمد فاجعه انسانی 

کوتاهی نکنند.یاری رساندن به مردم گرسنه وستم دیده ازسرمایه داری وطالبان وسیل وارایه این 

 ،بختی وعذابازتیره ،دریاری رساندن به قربانیان این مصیبت کمکها به احزاب کارگری وسندیکاها

 توانمند می سازد.بطورچشمگیری 
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اگربا ىذفمنذ کردن یارانو ىا قیمتيا جيانی می شٌد ،بایذ دستمسدىا نیس 

 جيانی شٌد.

ای خارجی مشابو داخل،برادران زحمتکشان ایرانی با تحریم خریذکاالى

کارگرشان را در ًاحذىای تٌلیذی بیکار نخٌاىنذکرد.تحریم 

خریذکاالىای خارجی مبارزه با سرمایو داری انگل تجاری ًابستو بو 

 سرمایو داری جيانی است.

منصٌراسالٌ،ابراىیم مذدی،رضاشيابی اعضای ىیات مذیره سنذیکای 

 را از زنذان آزادکنیذ.  کارگران شرکت ًاحذاتٌبٌسرانی تيران

 

 

 

 
 

 

 

 


