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دیگر هیچگونه تعطیلی وجود ندارد وهمه روزها کارگران  ،روز2جز * تا آخرسال درایران خودرو 

 ند وگرنه با جابجایی وتمدید نشدن قراردادشان روبرو خواهند شد.باید درسرکارحاضر باش

* در روزهای اخیربا شدت گرفتن بحث اضافه کاریهای اجباری ومساله دستمزدها جابجایی افراد 

 قدیمی وکارگران فعال درایران خودروشدت گرفته است.

که با آب وتاب در  الئو* ایران خودرو باسرمایه گذاری هنگفت درکشورهای سوریه،آذربایجان،ونز

رسانه ها منتشرشد،بهره ای جزتعطیل کردن آن کارخانه ها درپی بحران اخیرنداشته وبه همین دلیل 

سرمایه ای که دراین کشورها به آهن پاره ای بدل  .درمجمع عمومی تابستان اعالم ورشکستگی کرد

 شده است.

ای کارخانه را با بحث سختی همه قسمته،* درایران پویا برای تعدیل نیرو بطور قانونی

کاروبازنشستگی روبرو ساخته اند تا بتوانند کارگران را خانه نشین کرده وهرچه زودترکارخانه را 

 تعطیل کنند.

فاجعه زلزله درهاییتی:دولت کوبا درپیامی رسمی به رییس جمهورهاییتی آمادگی خود رابرای ارایه  *

ست.دراین رابطه دولت کوبا حریم فضایی کشور را برای هرگونه کمکی به مردم هاییتی اعالم کرده ا

پروازهواپیماهای کمک رسانی آمریکا آزاد اعالم کرد.تیم های پزشکی وامداد اولیه کوبایی که 

نفرمتخصص بالغ می باشند،از اولین گروههای امداد بین المللی بودند که درصحنه حاضرشده  044بر

 22/04/88رداختند.                                    وبه ارایه خدمات به قربانیان فاجعه پ

* نیروهای نظامی ارتش آمریکا فرودگاه پورت وپرنس پایتخت هاییتی را به تصرف خود 

متحده برای بهره برداری از این  تدرآورد.نیروهای مترقی نگرانی خود را ازسیاست های ایاال

 22/04/88                                فاجعه طبیعی واشغال کشورهاییتی اعالم کردند. 

دونمونه ازرفتارسیستم های حکومتی.حکومت کارگری کوبابه یاری مصیبت زدگان می  -

 .     کارگرفلزکاراست شتابدوسیستم سرمایه داری بدنبال بهره برداری ازاین فاجعه

دیمی برای جلوگیری از * تشدید فضای امنیتی در کارخانه ایران خور وبازنشسته کردن کارگران ق

روزندانی درزیرزمین وجود دارد که دهمچنین درایران خوانتقال تجربیات آنها به سایر کارگران.

مخصوص ترساندن کارگران است که پس از احضار کارگران فعال به حراست صورت می 

بی نتیجه مانده درمیان کارگران استفاده کند ولی تاکنون  انگیرد.حراست سعی بسیار دارد تا ازخبرچین

 است.

* رانندگان کامیونهای ذوب آهن اصفهان بعدازچهارروزاعتصاب ورسیدن به خواسته های خود از 

 ماه حقوق معوقه به سرکارخود بازگشتند. 2جمله دریافت 
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* رضا رخشان از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه بعدازاحضار به حراست 

شد.درحال حاضر هرپنج عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت نیشکرهفت تپه بازداشت 

 تپه درزندان هستند.

 کارگران فلزکاراین عمل رامحکوم کرده وخواستارآزادی همه زندانیان کارگری واجتماعی است. -

کارگربه حدود  0044را از سال گذشته تاکنون از ال سازی فیلورتعداد کارگران خود* کارخانه یخچ

کارگر رسانده است.مدیر کارخانه درجمع کارگران گفته است با این وضغیت نمی توانیم هزینه  044

ها را تامین کرده وباید مدتی کارخانه را تعطیل کنیم.یادآوری می شود تابستان گذشته برای مدتی این 

 کارخانه تعطیل بود.

ست.نرخ بیکاری دراین * گروسی نماینده مردم شهریار:اشتغال مهمترین دغدغه مردم شهریارا

 % است .00شهرستان 

* دبیرانجمن صنفی چرمسازان خراسان رضوی:قاچاق کفش های چینی وتایلندی منجربه بیکاری 

 کارگاههای کفش وچرم شده است.

* قرادادهای سفید امضای کارگران شدت گرفت.کارگرچون مجبور به داشتن شغل است،این نوع 

 مضا می کند.قراردادها را می پذیرد وآن را ا

 درصد کاهش یافته است.00* معاون روابط کاروزارت کار،ابراهیم نظری جاللی:حوادث ناشی ازکار

آقای جاللی عنوان نمی کند که با تعطیلی کارخانجات وبیکاری این کارگران باید هم حوادث کار  -

 ران فلزکارکاهش یابد واین بدلیل نظارت وزارت کارنیست.                          کارگ

میلیارد تومانی تامین اجتماعی از بانک رفاه،که برای اولین بار درتاریخ تامین اجتماعی  204* وام 

د درآمدهای تامین اجتماعی که خود است ونشانه ورشکستگی تامین اجتماعی است.باید مشخص شو

 می برند.مثل وزارت نفت پردرآمد است چه می شود وکارگران وبازنشستگان چه نصیبی ازآن 

* واردات آهن آالت به زیان تولید کشوراست.صادرات آهن به کشورهای دیگرزمانی توجیه اقتصادی 

صادرکنیم.هم اکنون جام شود ومازاد برمصرف واقعی خود را دارد،که تولید درداخل کشوران

 28/04/88کارخانجات تولید آهن با یک یا دوشیفت کارمی کنند.                کاروکارگر    

با تجمع درمقابل استانداری * جمعی ازکارکنان شرکت پارس نیرووابسته به وزارت نیرو

 ماه حقوق عقب افتاده خود شدند.9فارس،خواستارپرداخت 

* تجمع کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد درمقابل استانداری لرستان بدلیل دریافت نکردن حقوق 

کارگرداشته وبزرگترین تولید  0444ان خصوصی سازی ماهه خود.این کارخانه درزم 0ومزایای 

 کارگرهیچ گونه تولیدی ندارد. 044کننده نخ نایلونی درخاورمیانه بوده است وامروز،با 

* مسوول اموراداری شرکت گوشت زیاران:خریداران کارخانه با دریافت وامهای میلیاردی متواری 

 بکارند.ماه حقوق ومزایا از آنان طل 8شده اند وکارگران 



 ماه حقوق نگرفته اند. 9* کارکنان شرکت پارس نیرووابسته به وزارت نیرو

* حمید حاج اسماعیلی عضو اتحادیه کارگران بیمارستانها:افزایش بن وحق مسکن کارگری 

 29/04/88هرچقدرهم که کم باشد نمی تواند جای افزایش واقعی مزد کارگران را بگیرد. کاروکارگر

وق به شیوه کنونی به ضرر کارگراست.عباس وطن پرور کارفرما با بیان اینکه * تعیین حداقل حق

که حوزه علمیه قم تدوین کرد،بسیار جامع وکامل بود وبنظرمن باید  0620پیش نویس قانون کارسال 

نیازیک خانواده را تامین کند را  قوق که بایدجای قانون کار کنونی با آن قانون عوض شود.حداقل ح

 رگر دانست.به ضرر کا

بوده وازهیچ حقوقی برخوردارنباشند.مثل اینکه ایشان آقای وطن پرورمیخواهندکارگران همچوبرده -

 دوران برده داری سپری شده است.       کارگرفلزکار نمی دانند

هزارتومان منطقی نیست،اگرچه این مبلغ به هیچ عنوان منطقی  226* نماینده کرج درمجلس:دستمزد 

اما موقعیت اقتصادی واشتغال کشوربه گونه ای شده که کارگران به کمتراز اینها  وانسانی نیست

هزارتومان باشد.اکبریان با اظهارتاسف از تولید  244نیزتن می دهند.دستمزد کارگران نباید کمتراز

پایین و واردات بی رویه گفت:هنگامی که برای توسعه کشاورزی کارزیربنایی صورت 

ی درحال بحران وتعطیلی قرار دارند واتفاق جدیدی درعرصه اشتغال زایی نگرفته،واحدهای صنعت

 نمی افتد باید هم شغل پایدارتعریف نداشته باشد ودستمزد نیروی کاربا واقعیت هم خوانی نکند.

قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی ید تحت مدیریت وزارت رفاه بماند. * سازمان تامین اجتماعی با

               6/00/88  زیر نظررییس جمهورخالف قانون است. کاروکارگر  گی کشور وسازمان بازنشست

 میلیون بیکاردرکشوروجود دارد. 2درصد است. 22* بیکاری جوانان بیش از

اره بهای هزارتومان است.این هزینه با احتساب اج 244* هزینه ماهانه یک خانوار کارگری 

مسکن،خوراک وپوشاک،هزینه دارو ودرمان،هزینه آب،برق،گاز،تلفن محاسبه شده است.کمترین 

تومان وپوشاک هم  2644هزارتومان است وهزینه خوراک هم روزانه  244اجاره بها درتهران 

تومان.رییس شورای اسالمی کار شرکت کارتن ایران گفت:البته این ارقام مربوط به  0644روزانه 

هدفمند کردن یارانه اجرا شود،گرانی بیشتروهزینه خانوارهای مان حاضراست وطبیعی است که اگرز

  0/00/88کارگری نیزافزایش می یابد.                               کاروکارگر      

 درگیری درمحل برگزاری انتخابات کانون بازنشستگان کارگران ایران خودرو

 یندگان کارگران بازنشسته ایران خودرو جلوگیری کردوزارت کشور از انتخاب نما

 کانون بازنشستگان کارگران ایران خودرودرآستانه انحالل قرارگرفت

صدها کارگربازنشسته ایران خودروبا وجود کهولت سن برای دومین  88روزیکشنبه چهارم بهمن ماه

انون بازنشستگان خود درسالن باراز راههای دوراز شهرستانها به محل برگزاری انتخاب نمایندگان ک

ساپکو گرد هم آمده بودند تا نشان بدهند برای کارگران تشکل با همه مشکالت ونارسایی ها اهمیت 

دارد.کارگران بازنشسته که سالها از ایجاد هرگونه تشکل درداخل شرکت ودرحین کارمحروم بودند 



ی حل مشکالت ودورهم جمع شدن ولی بعد ازبازنشسته شدن چاره حضور وزنده بودن خود را وبرا

را داشتن تشکل دیده بودند وبرای همین چند سال پیش تشکل کانون بازنشسته را تشکیل داده وحتی آن 

را دروزارت کشوربه ثبت رسانده بودند وکانون را به یکی ازکانون های فعال درعرصه مبارزاتی 

رگران شاغل ایران خودروهمچنان برای ساختند.کارگران بازنشسته با کوله باری ازتجربه برخالف کا

دی ماه به علت مشکالت زیاد ودرگیری 24درحالیکه انتخابات فعالیت کانون خود پافشاری می کنند.

کانون بازنشستگان منحل شود.درحضورپرشورکارگران بارهمه آمده بودندتااجازه ندهندرگزارنشد،اینب

به همکاران خود معرفی کردند ومنتظرماندند  روی سن رفتند وخود را بار دیگر یکی نمایندگان یکی

ظهرسروکله نمایندگان وزارت  02تا نمایندگان وزارت کشورتشریف بیاورند.حدود ساعت 

کشوردرمیان اعتراض کارگران وارد سالن شدند وبعداز کلی قصه بافی با کمال وقاحت اعالم کردند 

نمی باشد.وقتی که همه کاندیدها روی سن  04این انتخابات مورد تایید وزارت کشور وکمیسیون ماده 

د.ولی این کار نمایندگان وزارت کشوربا اعتراض کارگران نبودند از آنها خواستند سالن را ترک کن

مواجه شد وکارگران اعالم کردند ما سالن را ترک نخواهیم کرد ما برای انتخابات آمده ایم ویاید 

ت کاروقتی که با اعتراض یکپارچه کارگران مواجه شد نمایندگان خود را انتخاب کنیم.نماینده وزار

اعالم کرد شما رای بدهید ما انتخابات را باطل اعالم می کنیم وبا آوردن بهانه های مختلف وتهدید 

کارگران درمیان فریاد کارگران که می گفتند این یک توهین آشکار به کارگران است سالن را ترک 

ن کارگران ایران خودروجلوگیری کشور شقاقی از انتخاب نمایندگاوبدین ترتیب نماینده وزارت  کرد
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ت کشور نمایندگان وزاردوستان بازنشسته ایران خودرویی می باید بدون توجه به تهدیدهای  -

انتخابات خودراانجام داده،نمایندگان خودرابه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی معرفی کرده وسپس 

باهمکاری آن دوستان  عمل غیرقانونی نماینده وزارت کشورراتعقیب قانونی میکردند.متاسفانه 

      ه است. هنوزمعنای کارگرمتفرق،هیچ چیز     کارگرمتحد،همه چیز  درمیان کارگران جانیفتاد

 کارگرفلزکار

* کارخانه سپهراندیشه واقع درورامین که تولید کننده کنتورآب هوشمنداست وبا کارت شارژ می 

د ی کشور کارگران روزمزشود،درپی پرداخت نشدن مطالباتش توسط آب فاضالب مناطق استانها

 هد شد.خود را اخراج کرد.وچنانچه این مطالبات پرداخت نشود کارخانه تعطیل خوا

ف نیرو از سوی کارشناسان اداره ارتباط با کارکنان ایران خودرو از بخش های مختلکه سوال  24* 

تعدادی از آن با توجه به زمان مراسم توسط مجری آقای ایمانی مطرح  محرکه جمع آوری شده بود ،

ن وضعیت خطوط،روشن شدشد از جمله به فشار کارباال به دلیل کمبود نیرو،جابجایی نیروهای 

حقوق ومزایای نیروهای پشتیبانی ورانندگان لیفتراک،کنترل کیفیت،واحد تنظیم ابزار،تعمیرات وتغذیه 

 660خطوط،ضرورت توجه بیشتر به مسایل رفاهی اشاره کرد.                       کارآمد     

ی به اهداف * درسایه تالش وازخودگذشتگی برای سرافرازی شرکت معظم  ایران خودرو ودستیاب

مدیریت ارشد،پرسنل زحمتکش سالنهای رنگ توانسته اند با چشم پوشی از زمان های استراحت خود 

 کمبودهای تولید را که به واسطه خرابی تجهیزات حاصل می شود جبران کنند.



 یران خودرونشریه داخلی ا 660کارآمد                                                                     

این به معنای نابودی جسم وروح کارگران زحمتکش ودستیابی مدیریت ارشد به پاداش های چندصد  -

 کارگرفلزکار         میلیونی درآخرسال است.

* علی دهقان کیا:با درنظرگرفتن شاخص های مهم مانند مسکن،تحصیالت،خوراک،درمان،پوشاک 

حداقل  82اده از فرمول بکاررفته وزارت رفاه درسال وهزینه های مربوط به حمل ونقل وبا استف

 هزارتومان باشد.064نفره باید رقمی معادل  0برای اداره یک خانوار 89دستمزد کارگران درسال 

 درفرمول بکاررفته خط فقروحقیقت جامعه نادیده گرفته شده است.                کارگرفلزکار -

لس:بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیمارستانها * علیرضا مرندی عضوکمیسیون بهداشت مج

را ورشکست می کند.مرندی درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت:این بدهی از محل 

 است که باید دولت به حساب تامین اجتماعی واریزکند.درصد حق بیمه 6پرداخت 

 8/00/88کاروکارگر                                                                                        

هزارتومان محال است 944هزارتومان است.البته حداقل دستمزد 944* علی دهقان کیا:خط فقرامسال 

اما حاال که دولت بحث هدفمند کردن یارانه ها را پی گیری می کند جایگاه کارگران را دراین طرح 

 اشی از اجرای این طرح را درمزد کارگران لحاظ کند.به صورت شفاف بیان کند وتورم ن

                                                                                         04/00/88 

هزارتومان محال است؟البته ایشان ارزان حساب می کنند که کارفرمایان مشتری 944چرا  -

زارتومان اول سال بوده است که با ضریب تورم فعلی باالی ه 444/244/0باشند.درحقیقت خط فقر

                                 کارگرفلزکارشود.                                  هزارتومان برآوردمی444/244/0

  

 اگرقراراست باىذفمنذکردن یارانو ىا،قیمت ىاجيانی شٌد،بایذ دستمسدىانیسجيانی شٌد.

ی باتحریم کاالىای خارجی مشابو داخل ،ىم باعث رًنق کاالىای ایرانی  زحمتکشان ایران

تحریم کاالىای شذه ًىم برادران کارگرشان رادرًاحذىای تٌلیذی بیکارنخٌاىنذکرد.

 تجاری است. انگلخارجی ،مبارزه باسرمایو داری 

 کارگران فلسکارمکانیک                              


