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کارگران یونانی بادرک اینکه طرح های *مبارزه باسرمایه داری جهانی توسط طبقه کارگریونان.

ودولت سرمایه داری یونان بطورعمده متوجه دستبرد زدن به ثروت ملی اتحادیه اروپا سرمایه داری

کشور،خصوصی سازی های گسترده،سرازیرکردن دههاهزارکارگروزحمتکش به صؾ بیکاران، 

تهاجم به حقوق کاری زحمتکشان،افزایش سن بازنشستگی،وبهره کشی هرچه بیشتر،وهمزمان کاهش 

طبقاتی خودراشدت بخشیده ضعیؾ کردن جنبش کارگری است،مبارزه هرچه بیشتررفاه اجتماعی و

اند.اتحادیه اروپا باهمدستی سرمایه داری یونان می خواهند،دستمزدهاوحقوق بازنشستگی راتاحد 

درصدافزایش دهند،خدمات اجتماعی)بهداشت ودرمان،آموزش 31به31زیادی کاهش داده،مالیات رااز

 د.وپرورش،رفاه اجتماعی(راخصوصی کنن

دولت زیرعنوان حمایت ازکشاورزان وکشت وتولیدچای،تصمیم به واگذاری تسهیالت  شش سال پیش*

خردادگزارش داد:مدیرعامل اتحادیه تعاونی 37گرفت.خبرگزاری فارسبانکی ازنوع بالعوض 

 چایکاران گفت: چایکاران مکلؾ به بازپرداخت وام بالعوض بانکهاباسودآن شده اند.سیستم بانکی در

شرایطی خواستاربازپرداخت وامهای بالعوض ازسوی کشاورزان است که به تصریح معاون رییس 

 کل بانک مرکزی،بانکها قادربه وصول بدهی های خودازسرمایه داران بزرگ نیستند. 

.درتداوم جنبش *بزرگترین سندیکای کارگری انگلستان ازمبارزات کارگران ایران حمایت می کند

ارزات کارگران ایران،در روزاول تیرماه کنگره ساالنه اتحادیه کارکنان بخش همبستگی جهانی بامب

ارگری ایران قطعنامه ای به رابطه باحمایت همه جانبه ازمبارزات کون(دردولتی بریتانیا)یونیس

 رساند.نمایندگان حاضردرکنگره ضمن استقبال واظهارشادمانی ازانتشارخبرآزادی منصورتصویب 

درادامه کارزارهمه جانبه برای آزادی فعاالن زندانی اتحادیه های کارگری  خود اسالو،برمصمم بودن

واعالم کردندکه،اوالآزادی منصوراسالومشروط است ودیگراینکه همکاران او، ایران،تاکیدکردند.

ابراهیم مددی ورضاشهابی دربازداشت قراردارند.نمایندگان کنگره ازشورای اجراییه ملی سندیکای 

  تاموضوع اعطای عضویت افتخاری برای اسالوراموردتوجه جدی قراربدهند.خود خواستند

 کارگران فلزکارمکانیک                                                                                       

 ،بازخرید کارمندان وزارتخانه های صنعت ومعدن وتجارت.*آؼازتعدیل کارمندان دولت 

 وعده های مسوالن برای بازگشایی دومین کارخانه استحصال طالی کشور،هم اکنون پس از *باوجود

گذشت سه ماه ازتعطیلی این کارخانه هیچ نشانه ای مبنی بربازگشایی آن به چشم نمی خورد وبیش 

 رگراین کارخانه شؽل خودراازدست داده اند.اک 133از

ت ایران را می برند.حوزه زاگرس درمنطقه میدان مشترک نفت وگاز.اعراب نف38*خیمه عربی در

خاورمیانه یکی ازؼنی ترین سفره های زیرزمینی هیدروکربوری درسطح خاورمیانه بوده وتعداد قابل 



توجهی ازمیادین نفت وگازاین سفره ؼنی بین کشورهاایران؛عراق،عربستان، عمان،امارات، کویت، 

 قطرمشترک است.

باقی کشورهای عربی باتوسعه این میدانهای مشترک وبرداشت ازاین حوزه ها،سهمی برای ایران  -

    نخواهند گذاشت.                                                                          کارگرفلزکار  

 وقتی واسطه ها قیمت گوشت را دو برابرمیکنند.* 

رها وکارچاق کن ها.کارچاق کنی در دادگاههای کشوربه یک شؽل ثابت *دادگاههادرمحاصره شرخ

 تبدیل شده است.

 هزارنفر!!!!!353*آماراخراج ازکاردرتهران 

*آلودگی هوای تهران به زیرزمین رسید،بیماری ریوی وپوستی درمتروبه دلیل نبودتهویه مناسب و 

 خرید قطعات بی کیفیت چینی کارکنان مترو رابیمارکرده است.

 درصدتریاک دنیادرایران کشؾ می شود.83*  

* انواع حیوانات چینی هم به بازارآمد.پس ازخبرورود انواع میوه،خاک گلدان،گردو،رب گوجه،کیؾ 

وکفش وپوشاک،ازدیروزمعامله مرغ،خروس،ماهی های زینتی،قرقاول،بچه کوسه چینی نیزدرتهران 

 شروع گردید.

آیامی توان به ثبات نسبی اقتصادی ورشدپایداروکاهش *باتصویب حذؾ چهارصفرازروی اسکناس ها

نرخ تورم رسید؟درکوتاه مدت باحذؾ سه یاچهارصفرمی توان به بخشی ازاهداؾ موردنظر رسید، 

امادربلندمدت برای برداشتن صفرهای مزاحمی که تورم آنهاراایجادکرده ،به یک جراحی دیگر نیاز 

 38/4/93آرمان                                                    خواهدبود.                              

زدن رگ اصلی دست خود،اقدام به  *یک هموطن دورودی باحضوردردفترکارشهرداراین شهرو

خودکشی نمود.این معلول جسمی بدلیل بی توجهی شهردارنسبت به درخواست وی وهمچنین ترددبیش 

 کشی زده است.برای پیگیری کارش دست به خود ازحد

 بارافزایش کرایه داشته ایم.4عضوشورای شهرتهران:مااز زمستان پارسال  *

 هنوز بی کیفیت. * نان گران ولی

، سال مردانه جنگیدند،حاالگرفتارپدیده گردوؼباریاهمان مرگ خاموش شده اند8* مردم ایالم که

مردم این استان دراستفاده از خواستارتؽییر درتعرفه های برق استان ایالم به دلیل اجباری که 

 کولرهای گازی به دلیل گردوؼباردارند،هستند.

*معاون وزیرنیرو:مصرؾ برق ایران بایدنصؾ شود.کاهش مصرؾ انرژی پس ازهدفمندی یارانه 

 درصد افزایش یابد.35هاموجب شده است صادرات برق کشوربه میزان



ندوخود درصدافزایش صادرات برق شده ا35وعدم استفاده ازبرق موجب مردم ایالم بدلیل گرانی -

 وخانواده راگرفتارمرگ خاموش کرده اند.این نتیجه هدفمندی یارانه هاوافزایش درآمددولت است.

 کارگرفلزکار                                                                                                

پی که امکان کار روی آنهادرداخل کشور وجود داردباعث * واردات بیش ازحدمحصوالت چا

  39/4/93آرمان                                                    چاپخانه شده است.6ورشکسته شدن 

*عبداله مختاری عضوشورای اسالمی استان تهران:راه های فرارازقانون کاررابایدمسدودکرد.امضای 

کارفرماومشخص نکردن تاریخ اتمام کارازسوی آنها،فرار ازقانون است. هرگونه قراردادسفیدازسوی 

موضوع اخراج وفسخ قراردادمطرح 37قراردادبستن باکارگران درقانون کاراجباری است.تنهادرماده 

 است وگرنه کارگرحتااگریک روزهم درجایی مشؽول بکارباشدبایدبا اوقراردادبسته شود.برخی از

از اعطای 34ه دراخراج کارگران قانون کاررانادیده می گیرند،برخالؾ مادهکارفرمایان عالوه براینک

 سنوات خدمت درهنگام قطع رابطه کاری رانیزچشم پوشی می کنند.

 *تؽییرات مدیریتی تامین اجتماعی رادرمعرض ورشکستگی قرارداده است.

ن بدهی دولت به هزارمیلیارد توما13*درآستانه سالروزتاسیس سازمان تامین اجتماعی،کارگران 

 39/4/93صندوق تامین اجتماعی رامطالبه می کنند.                                         کاروکارگر

میلیون تومان است 341کادیالک سی تی اس آمریکایی درتهران  قیمت یک شورلت تاهو ویا -

می پرسند:چه هزارتومان.کارگران 113وحداقل دستمزد یک کارگرطبق مصوبه شورای عالی کار

     کسانی سواراین ماشین های گرانقیمت می شوند؟واین فاصله طبقاتی چگونه ُپرشدنی است؟  

میلیون انسان درآستانه مرگ.نیم میلیون کودک بامرگ روبرو 5/3خشکسالی درقاره آفریقا.جان  -

جدی برای محیط زیست محسوب می  هستند.سرمایه داری جهانی باتولیدگازهای گلخانه ای تهدیدی

د.متاسفانه آفریقا بیشترین تاثیرات راازتؽییرات اقلیمی متحمل شده است بدون آنکه جزوعامالن آن شو

چین وآمریکابزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای هستندوایران نیزدر رده دهم این جدول باشد.

هش سفره های زیرزمینی،نابودی چراگاهها، کاهش بارندگی،گرم شدن بی اندازه هوا،کادارد. قرار

 سوراخ شدن الیه اوزون وافزایش سرطان پوست ازمهمترین اثرات گازهای گلخانه ای است.

درمتن پیام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحدچنین آمده نلسون ماندال.،تقدیرازخدمات آقای صلح -

ی است تاالگو والهام بخش وی باشد.نلسون هرفرددرزندگی خودبیادمی آوردودرواقع نیازمندکس»است:

ماندال آن الگوی نمونه برای مردم بی شماری درجهان است.ماندال وکیل مبارزراه آزادی،زندانی 

سیاسی،بوجودآورنده صلح ورییس جمهوربوده است.اوبه عنوان نجات دهنده ملت هاومربی نسلها 

 بنام )مادیبا(می شناسندنمادجاودانه خرد، یاهمانگونه که میلیون هانفردرآفریقای جنوبی ایشان را

شهامت،ودرستی است وماامسال نودوسومین سال سالگردتولد وی ودومین روز بین المللی نلسون 

ترتبدیل ماندالراجشن می گیریم.نلسون ماندالگفته بود:مامی توانیم جهان رامتحول وآنرابه مکانی مناسب

ین پیام رابپذیریم.به کودکی آموزش دهید.گرسنه ای اجازه دهیدا«کنیم.ایجادتؽییردردستان شماست



                             راسیرکنید.وقت خودراوقؾ خدمت دریک بیمارستان یامرکزاجتماعی کنید.جهان رامکانی بهترکنید.                                         

  کارگران فلزکارمکانیک

ساله نابودشد.تابار 13هزارمتربادرختان کهن33اؼی به وسعت آبادهم قتل عام شدند.ب* باؼهای دار

دیگر ساختمان سازی وسودجویی نشان دهدعده ای می توانندفراترازقانون عمل کنند.این باغ میوه 

 شهرداری قراردارد.33درانتهای کوچه شهیدجان پورودرحوزه ناحیه 

 * رادان : آمارقتل وجرایم افزایش نیافته است.

 نفرنزاع می کنند.3633نفرباسالح سردکشته می شوند.روزانه 1ی: روزانه * پزشکی قانون

* وزیرکشور: ایران به نیروی کارافؽانی نیازدارد.اگرنیروی کارافؽان ازایران بیرون برودمااز نظر 

 دستمزدهادچارمشکل می شویم.

رگران ایرانی ادامه معنی سخنان باال یعنی بااستثمارکارگران بی پناه افؽانی می توان به اجحاؾ کا -

 داد.                                                                                                کارگرفلزکار

بنام پنبه کاران افتاد.زمزمه قرعه مافیای واردات پس ازشکرسخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:* 

ایی کشاورزان داخلی برای تامین پنبه موردنیازکشوربه هایی شنیده می شودکه برخی افرادباوجودتوان

 دنبال واردات پنبه هستند.

 * هشت هزارمعتادپرخطردرخیابانهای تهران.

وافزایش قیمت این محصول،مصرؾ س اتحادیه لبنی:شیریارانه ای حذؾ شد.باقطع یارانه شیر* ریی

ان کننده است.میزان مصرؾ سرانه کاهش یافته که نگر،شیروفرآورده های آن به دلیل نبودقدرت خرید

کیلواست.دربرنامه چهارم وپنجم توسعه قراربودمصرؾ  363کیلوواستانداردجهانی 85شیردرکشور

 سرانه شیربه استانداردجهانی برسد.

* مقایسه بین اجاره خانه درتهران وتورنتوکانادا.شهروندان تهرانی بیش ازهفت ونیم برابرتورنتویی 

متری ،هزاردالر درماه است.مستاجران فقط اجاره 75.اجاره یک آپارتمانهاهزینه مسکن می دهند

شامل هزینه های آب، ماهانه می دهندوچیزی بنام ودیعه ورهن درآنجا مرسوم نیست.این هزاردالر

دالردرماه 1333گازوشارژساختمان نیزاست.این درحالی است که یک کارگرساده درتورنتوبرق،

هزارتومان نیست واجاره یک 633بیش ازدرتهران که درآمدیک کارمنددرآمد داردواین درحالی است 

 هزارتومان است بدون هزینه آب،433میلیونی اجارهای درحدود33آپارتمان درنازی آبادباودیعه 

 3/5/93آرمان                                                                          گازاست.  برق،

 دولت به صندوق بین المللی پول است.رایه آماربه مجامع بین المللی یک تعهداحمدتوکلی: ا* 

 * سیل واردات پتوهای چینی به کشور.

هزارتن چای قاچاق  63* بازارمصرؾ دراختیارقاچاقچیان.کاهش شدیدتولیدچای به دلیل ورودبیش از

 به کشور.



 درصدی اجاره بها. 13، افزایش 

 زندان جدید تا پایان سال. 5 * ساخت

 جهت خریدونصب درمیادین تهران. میلیونی چینی درتهران 15* آب نماهای 

 دقیقه یک طالق درکشور. 4* هر

 هزارتومان ناقابل.333*خرید دیپلم فقط بایک میلیون 

 درصدتاالب های دریاچه ارومیه خشک شده است.43* 

ماه  34دریافت  مقابل مجلس دراعتراض به عدم کارگر صنایع مخابراتی راه دورشیرازی153* تجمع

درصدجمعیت حاضرجانباز وایثارگرهستندوبرای سومین بار برای اعتراض به تهران آمده 75حقوق.

آنان توسط دولت به تامین اجتماعی پرداخت نشده وتامین اجتماعی ازارایه خدمات اند.تاکنون حق بیمه 

 کند.بیمه ای،رفاهی وتامین اجتماعی امتناع می 

ساله درسراسرکشوربه صورت ثابت 34تا33هزارکودک  183* براساس آمارهای موجودهم اکنون 

هزارکودک  633هزارکودک نیزبه عنوان کارگرفصلی فعالیت دارند.درواقع  163مشؽول بکارند. 

درایران رسماکارمی کنند.فقرمالی خانواده ها،عدم تعادل اقتصادی ورشدناکافی اقتصادی درکنارعدم 

 اری مناسب ازتوزیع ثروت ازدالیل عمده کارکودکان است. برخورد

 .درگیری هاوقیمت باالی موادفریقا به ویژه درسومالی* دبیرکل سازمان ملل متحد:قحطی درشاخ آ

 میلیون انسان رابطورجدی تهدید می کند.مردم سراسرشاخ آفریقا در33ؼذایی وخشکسالی ،جان 

 1/5/93آرمان                                                   گرسنگی بسرمی برند.                  

 میلیون تومان.4/3هزارتا533*متوسط اجاره درتهران 

رسیده است ،دلیل ایع که باافت تولید مواجه هستنداکنون به تاییدمقامات رسمی درصدصن73* رکود

 هش بیکاری،رشداقتصادی وآشکاری است که ثابت می کند،اظهارات مقامات دولتی در رابطه باکا

 ایجاداشتؽال آمارهای نادرستی بیش نبوده وتحلیل های کارشناسان مبنی بربحرانی بودن وضعیت تولید

 4/5/93درکشورواقعی تراست.                                                             آرمان 

موفق هدفمندی یارانه هاتحریم هارابه سخره * روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال:ایران بااجرای 

گرفته است.چندسال است که صندوق بین المللی پول وبانک جهانی کشورهای خاورمیانه رابرای 

 حرکت به سمت آزادکردن قیمت هاتشویق می کند،اماتاکنون فقط ایران این کارراکرده است.

یارانه ها چه سودی به آنها دفمندی ازهاست. این چنین شادمانسرمایه داری چه شده که سخنگوی  -

که باعث افزایش  سیدکه مشوق ماشده اند؟آیاخودداری مردم ازمصرؾ انرژی به دلیل گرانیخواهد ر

 صادرات انرژی گردیده به سوداین ؼارتگران نیست که برایمان هورامی کشند؟        کارگرفلزکار

 برابرداخل مترواست.33تا33* آلودگی هوای بیرون مترو



 خروج ازکشورهستند. مجبوربه اوطلبان کنکوردکتراد درصد97 *

* دوروزپس ازاعالم حمایت سندیکای کارگران اسراییل ازتظاهرات مردمی ،ازپس فردا دراعتراض 

به افزایش هزینه های زندگی ومسکن واوضاع نابسامان اقتصادی هزاران اسراییلی دوشنبه دست به 

 8/5/93کیهان                                                  اعتصاب گسترده وتظاهرات می زنند. 

درطی پنج سال واردات محصوالت ؼیرضروری  میلیون دالرهندوانه وخربزه.383* واردات 

 برابرافزایش داشته است.1کشاورزی 

اینجا جنوب شهرتهران زیرپل بعثت است.یک خانواده پنج نفری دریک نفره زیرپل بعثت.5* زندگی 

ساله خانواده می گوید:درشهرک 34کاناتی گذران عمرمی کنند.پسر مادرمسافرتی بدون هیچ اچ

 سجادیه مستاجربودیم چون پول نداشتیم صاحبخانه تمام اسباب واثاثیه امان رابیرون ریخت.

 قابل توجه وزیرمسکن که می گوید آنقدرخانه ساخته ایم که روی دستمان مانده است.   کارگرفلزکار -

 ماه.1اردات یک میلیارد دالری محصوالت کشاورزی در* و

 درصدرسیده است.75درصدبه15سال از5* ضریب وابستگی ایران به واردات در

میلیارد دالر 333ایران،  میلیارد دالردرآمدنفتی83* همه درآمدنفتی کشورصرؾ واردات می شود. 

زذخیره ارزی،منابع صندوق توسعه میلیارد دالربیشتراز درآمدهای نفتی وبایدبخشی ا13واردات.یعنی

 ملی ودرآمدهای داخلی رانیزبه درآمدهای نفتی اضافه کنیم وخرج واردات اجناس خارجی کنیم.

چین وهندکه طی سالهای اخیرتحوالت مین کشوردارای بیشترین کودکان کاردرجهان.16* ایران

انه های خودبهره می ازکودکان درکارخ زیاداقتصادی راپشت سرگذاشته اندبیش ازهرکشوردیگری

                                            برند و کمترین دستمزدممکن رابه آنهامی دهند.

مالوی.ایران این مبلػ رابرای کمک به توسعه صنعت معدن ماالوی کشورمیلیون دالری به 53کمک *

 اهدامیکند.

 کارگرفلزکار                            چراؼی که به خانه رواست،به مسجدحرام است.               -

 *آیت اله جوادی آملی:ازملت تهیدست توقع دینداری نداشته باشید.

 سال رسیده است.31* سن اعتیاد درکشوربه

 8/5/93میلیارد دالرازعراق ؼرامت جنگی گرفته است.                     آرمان 11* کویت تاکنون 

برای ششمین باردرطول فعالیت ودرطی چهارماهه اخیر وبالگ کارگران فلزکارمکانیک 

 برای دومین بارازصفحه بالگفا حذف گردید. مابه فعالیت خودادامه خواهیم داد.

 هزارکشاورزاصفهانی در پی کم آبی زاینده رود.133از * بیکاری بیش



ن یارانه کوره آجرپزی خراسان جنوبی درآستانه تعطیلی است.یکی ازاثرات منفی هدفمندشد633*  

 هاافزایش کرایه حمل است که موجب شده تولیدکننده بامشکل مواجه شود.

درصدی هزینه تولیدسیمان به دلیل قطع 44دبیرانجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان:افزایش *

 تسهیالت دولتی مربوط به خریدمازوت کارخانه های سیمان ازاول مرداد.

 تومان،کارمندان صفرتومان.هزار733* افزایش حقوق هیات های علمی تا

*کاتوزیان نماینده مجلس:سوانح نفت وگازوپتروشیمی افزایش چشمگیری داشته است.این سوانح به 

 دلیل بی توجهی مسووالن ورعایت نکردن نکات ایمنی بوده است.فرسودگی لوله های انتقال نفت و

وسقوط جرثقیل ن  االیشگاه آباداگاز،رعایت نکردن ایمنی چاهها،عجله در راه اندازی پروژه هامانندپ

بیانگرآن است که سوانح درپاالیشگاه تهران ازجمله موارداست.متاسفانه حجم باالی حوادث وکشته ها

 است. نهم دربی تفاوتی شرکت ملی نفت وشرکت ملی گازاباسایر کشورهاتفاوت فاحشی داردوآکشورم

 باشندتاازاین طریق بامقصران برخورد این سازمانها باید دستگاههای بازرسی ونظارتی قوی داشته

   9/5/93آرمان      بپذیریم که دستگاههای ناظروزارت نفت کم کاری می کنند.   قانونی کنند.باید

 * قنبری نماینده مجلس:شش سال گذشت،اکنون یامردم بیکارندویابدهکار!

 درصدی طالق.9* درسه ماهه نخست سال، افزایش 

 ؾ موادمخدردرجهان.* ایران مقام دوم شیوع مصر

* تعطیلی چهارواحدتولیدی دراردستان.این واحدهادرزمینه تولیدفرآورده های لبنی،کیک وکلوچه، 

 نفرراشاؼل کرده بود.55مواد شوینده وتولید سیم وکابل 

* صبح دیروز معلمان حق التدریسی وآموزشیاران نهضت سوادآموزی برای تعیین تکلیؾ وضعیت 

 ابل مجلس تجمع کردند.شؽلی وبرگشت بکاردرمق

 33/5/93آرمان                                 درصدکاهش یافت.4* تعرفه واردات شکربه کشوربه 

هفتادویکمین سال تولدنویسنده مردمی وفعال پرشوراجتماعی محمود دولت آبادی رابه مردم ایران 

  مکانیککارگران فلزکار     .برایش آرزومندیم راپیروزی به همراه مردم ریک گفته تندرستی وتب

*حوضچه مرگ درشرکت فوالدکاویان اهواز.سعیدخانی پورکه برای تمیزکردن به داخل حوضچه 

رفته بودبدلیل نشتی گاز،دچارگازگرفتگی شدوپس ازبیهوشی به داخل حوضچه سقوط کرده وخفه شد. 

کارخانه دچارحادثه گشته این اولین موردنیست که کارگران به دلیل سهل انگاری وسودجویی مدیریت 

جان می بازند.حذؾ ایمنی وبازرسی درکارخانه هاوموسسات بزرگ همچون پاالیشگاه آبادان باعث 

، اینگونه حوادث را ضمن همدردی باخانواده این کارگرکشته شده.ماجان باختن کارگران گردیده است

 داند.ناشی ازسودجویی کارفرمایان وسهل انگاری بخش بازرسی وزارت کارمی 

 کارگران فلزکارمکانیک                                                                                     

 برابرمناطق دیگرتهران.33آب برخی ازمحالت شهرری  *نیترات



یه ای داردتاباارطباخان:مافیای توزیع کله وپاچه سع* وجودمافیای کله وپاچه هم تاییدشد.نایب رییس 

هزارتومان که االن توزیع میکند، 38رانت هایی به اعضای صنؾ،حتانرخ کله وپاچه خام راباالتراز

 هزارتومان است.35برساند.درحالی که نرخ تعاونی 

 * نماینده سنقردرمجلس:آب آشامیدنی سنقرسبزرنگ است وبوی جلبک می دهد.

عده ای ازهمکارانشان درمقابل * کارگران کشت وصنعت کارون برای وصل بیمه خودوبازگشت بکار

 مجلس تجمع کردند.

هزار 33نفرازکارکنان شرکتی آموزش وپرورش ازسراسرکشوربه نمایندگی ازسوی 333* بیش از

 همکارخودباتجمع درمقابل مجلس خواستارجذب درآموزش وپرورش شدند.

 سال اخیر. امنیت ؼذایی مردم وهفت برابرشدن واردات گندم درپنج * واردات بی رویه وتهدید

واردات گوشت فقط به  *مدیرعامل اتحادیه دامداران:دولت از واردکنندگان گوشت حمایت میکند.سود

 جیب واردکننده می رود وبه نفع مصرؾ کننده نیست.

* سیگارهم بدون تعرفه شد.در راستای درخواست ستادمبارزه باقاچاق کاالحذؾ تعرفه واردات سیگار 

 به کشور،تعرفه واردات سیگارحذؾ شد.برای جلوگیری ازقاچاق آن 

 میلیاردتومان بوده است.33نکیاسیستم ب برای روزه یارانه نقدی33* سودبانکها ازتاخیر

 همه چیزدرخدمت سرمایه داری مالی .بنام فقرا به کام سرمایه داران.               کارگرفلزکار -

یارانه هاوافزایش هزینه های تولیدبرای * نماینده مجلس باانتقادازاجرای نادرست هدفمندکردن 

کشاورزان گفت:اگرکشاورز هزینه سوخت را پرداخت نکندیا باید سیستم موتورپمپ راخاموش کندو 

 33/5/93یا پول نزول گرفته وبه کشاورزی ادامه دهد.                                        آرمان 

دی کشاورزی وصنعت طراحی شده است.شمافکرمی آقای نماینده مجلس اصل هدفمندی برای نابو -

 کنید دل صندوق بین المللی پول برای مردم ایران سوخته است که چنین طرحی راداده؟  کارگرفلزکار

* سفره گران مردم درماه رمضان.بانک مرکزی درآخرین آمارخودنرخ تورم اردیبهشت ماه نسبت به 

 درصداعالم کرد.36اردیبهشت سال را

بانقض 3333درسال  درصدی اقتصادایران3/1ن المللی پول درگزارشی بااعالم خبررشد* صندوق بی

ارزیابی های اولیه خودتحلیلگرانی راکه پیش ازاین رونق اقتصادی پایین تری رابرای کشورمان پیش 

بینی کرده بودند،شگفت زده کرد.صندوق بین المللی پول پیش ازاین نرخ رشداقتصادایران را صفر 

 ده بود.اعالم کر

صندوق راهزنان بین المللی پول بایدارزیابی اولیه خودرانقض کند،مگرمی شودنسخه های  -

 ویرانگرش رشداقتصادی کشوری رابه صفربرساند.استؽفراله!!!!!                   کارگرفلزکار

 35/5/93انآرم                             ان فارس اضافه می شود.نفربه زندانیان است133ماهیانه*



نامه سرگشاده کارگران فلزکارمکانیک به سندیکاهای کارگری شرکت واحدونیشکرهفت تپه در *

خواهران وبرادران »خصوص فیلترشدن های پی درپی درفضای بالگفا.دراین نامه می خوانیم

 سندیکایی،کارگران فلزکارمکانیک دست یاری به سوی شمادرازکرده ازشماانتظارداریم تابه کمک

بتوانیم دیدگاههای خودرادرجامعه کارگری منعکس کنیم،واین تحریم ومحدودیت هاراباشکست  شما

 . «روبروسازیم.دستان کارگری شماتنهادستی است که می توان به آن اطمینان کرد

تن برنج پاکستانی که کیفیت پایینی داردراسفارش داده است. 133* یکی ازنهادهای مهم کشور

 برنج هندی می خریدند.مسووالن این نهادقبال 

 * ایران که پنجمین تولیدکننده مرکبات جهان بودباواردات بی رویه به واردکننده مرکبات تبدیل شد.

* تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان امام خمینی به دلیل تبعیض درپرداخت حقوق کارکنان مابین 

وزارت بهداشت ودانشگاهها و  وزارتخانه های بهداشت وعلوم ،تبعیض درساعت کارنیروهای ستادی

 بیمارستانها اشاره کرد. 

داروچراغ خاموش ،به دلیل هدفمندی یارانه ها باوجودانکارافزایش داروازسوی وزارت بهداشت* 

 گران می شود.

 ن قلبی وتاثیرات زیانبارآلودگی هوا برچشم ها.ا* ناسالمی هوای پایتخت برای بیمار

 جانوری درکشور.گونه گیاهی و347* نابودی روزانه 

  36/5/93آرمان      شؽل دوم فکرمی کنند.          درصدافرادبه83* تسلط چندشؽله هابربازارکار. 

 * بعدازسه بارتعطیلی متناوب کارخانه چرم مؽان تعطیل شد.

 * سازمان خصوصی سازی درنظرداردسهام شرکت هواپیمایی هما رابه فروش برساند.

 طرنشت نفت ازپاالیشگاه اصفهان.هزاردرخت به خا33* خشک شدن

 37/5/93آرمان                         ازدانشگاهها.                      رشته علوم انسانی31* حذؾ 

تن ازکارگران شرکت زاب سان ارومیه تولیدکننده بطریهای شیشه ا ی سبک درمحل اداره 73* تجمع 

 خودرهاکرده است.کل آذربایجان ؼربی.کارفرما شرکت رابه حال 

 * برگزاری دومین جلسه بررسی اصالح قانون کار طی هفته جاری.

* متروی تهران عالوه برمشکالت ناشی ازتامین اعتبارات موردنیازبرای احداث ایستگاههاوخطوط 

جدیدمترو وبهره برداری ونگهداری ازناوگان موجود،بامشکل جدید افزایش نجومی هزینه های 

  37/5/93ه هزینه های آب وبرق روبرو شده است.                 کاروکارگر خدمات دولتی ازجمل

هزارتن شیرخشک به کشورخبرمی دهد.افزایش قیمت علوفه دام وهزینه های 33*آمارهااز واردات 

جانبی دامدارهاکم بود،واردات شیرخشک به کشوروکاهش خریدشیردامداری هانیزبه این مشکالت 



نه های فرآورده های لبنی کشورتوانایی تولیدشیرخشک رادارندبااین حال افزوده شد.اگرچه کارخا

 علت واردات شیرخشک به کشورنامعلوم ومبهم است.

 * پارس جنوبی که میدان مشترک ایران وقطراست.درحال حاضربرداشت گازازاین میدان،

 رک باقطرمیلیون است.سهم ایران ازذخیره گازاین میدان مشت343تا333میلیون وایران743قطر

درصدکل ذخایرگازایران 53نزدیک به چهارده تریلیون مترمکعب بوده است که این میزان نزدیک 

 درصدذخایرگازدنیاراشامل می شود.8و

چاه وفرسودگی بیمارستان راازمهمترین  * رییس بیمارستان شریعتی کرج کمبودپرستار،استفاده ازآب

 مشکالت این بیمارستان عنوان کرد.

نفربه 73موردنزاع به پزشکی قانونی ارجاع می شود،هرساعت73 درایران:هرساعت*آمارجرایم 

پرونده درهرساعت به محاکم 731ساعت یک نفرباچاقوکشته می شود،ورود8زندان می روند،هر

 38/5/93قضایی.                                                                                  آرمان 

 

یارانه ها از ساختار اقتصاد کشور و جهانی شدن قیمت کاالها ، باید  با حذف

 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 

اری انگل تجاری وابسته به سرمایه داری جهانی خارجی، مبارزه با سرمایه د

 است.

ابراهیم مددی،رضاشهابی،اعضای سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی 

 تهران رااز زندان آزاد کنید.

علی اکبرپیرهادی،ناصرغالمی،هادی کبیری،حسین کریمی سبزواری،حسن 

رکت کریمی،حسن میرزایی،منصورحیات غیبی اعضای سندیکای کارگران ش

واحداتوبوسرانی 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.  

 کانیک    کارگران فلزکارم                                              

 


