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هزارتومان به معنای فقر مطلق کارگران است.خط فقر 374*بیانیه کمیته دستمزد خانه کارگر: مزد کمتر از 

وشش هزینه معیشت اقدام به اشتغال فرصت های شغلی دوم پرکاری: کارگران برای پ تومان است.343/757نسبی

وسوم می کنند.از عوارض این پدیده افزایش نرخ بیکاری،کاهش طبیعی بهره وری وعوارض سواجتماعی درخانواده 

درصد درآمد کارگران 37که مصادیق آن درجامعه کم نیست.پدیده اضافه کاری:آمارها نشان می دهد حداقل هاست 

درصد اشتغال 37ر را اضافه کاری به خود اختصاص می دهد واین یعنی نفرکارگ 57های باالی شاغل دربنگاه

افزایش  -2تومان 747377حداقل دستمزد  -1دردست شاغلین فعلی است که فقط یک شغل دارند.پیشنهاد می شود 

وان جبران یکسال روزانه به عندرصد مزد2/5ن پایه سنوات میزا -3کمک هزینه مسکن وبن کارگری بطورهمزمان 

 سابقه را می توان به دستمزد کارگران سابقه داراضافه کرد.

نفرحادثه دیده درمقایسه با سایراستانهای کشوربیشترین تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار را شامل  4577* قزوین با 

 می شود.

نفرکاهش 77نفر به 377از درحال حاضرتعداد کارگران ماه بی حقوقی برای کارگران روکش چوبی قزوین. 17* 

یافته.مدیریت کارخانه شروع به فروش تدریجی ابزارکارخانه کرده است تا بی سروصدا کارخانه را برای همیشه 

 تعطیل کند.

 * نماینده کنگاور: دستمزد فعلی کارگران به شوخی می ماند.

ی کارطفره می رود؟                                                                        * کارگران می گویند:چرا سازمان کارآذربایجان غربی ازتشکیل شوراهای اسالم

 3/12/88کاروکارگر    

 تومان می شود. 57معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران: قیمت بلیط اتوبوس * 

 شود.مزدها درسال آینده جلوگیری * معاون وزیراقتصاد:باید از افزایش دست

 هزارتومان.546ته مزد کانون شوراهای اسالمی کارتهران:سبد هزینه خانوار* کمی

ت کارخانه روزگذشته درمجاور3ماهه درپرداخت مطالبات کارگران کارخانه در 13بدنبال تاخیر iti* تجمع کارگران 

 4/12/88کاروکارگر       .             انداری فارسومقابل است

 * افزایش نرخ بلیت مترو 

 هزار خانوارپلدختر بیکارمی شوند.3ینده پلدختر درمجلس:با افتتاح آزاد راه،* نما

 5/12/88کاروکارگر             هزارتومان ظلم به کارگران است. 577* نماینده پاوه درمجلس:دستمزد کمتراز

 5از ITIایران  کارگرکارخانه صنایع مخابراتی راه دور677* کارگران صنایع مخابراتی راه دوربازهم تجمع کردند.

ماع کنندگان ماه حقوق معوقه خود شدندواجت 13درمجاورت کارخانه واستانداری فارس خواهان روز پیش با اجتماع 

 وتهایی که همراه خود داشتند،دمیدند.به نشانه اعتراض درس

 ست.هزارمیلیارد تومان ا18* دبیرشورای عالی سازمان تامین اجتماعی: بدهی دولت به تامین اجتماعی 

 * آخرین آماربانک مرکزی از قیمت انواع میوه نشان می دهد که قیمت همه نوع میوه دربازار افزایش یافته است.



* عضواتحادیه چایکاران شمال:درحالی که بسیاری از کشورهای اروپایی معتقد به سالم وخالص بودن چای ایرانی 

اق رداخل کشوربیشتراز چای های وارداتی که عمدتا قاچهستند وچای تولیدی کشورمان را مصرف می کنند،متاسفانه د

 6/12/88  وناسالم هستند استفاده می شود.     کاروکارگر   

* سندیکاهای کارگری مهم اسپانیا با برپایی تظاهراتی درشهرهای بزرگ اسپانیا نسبت به افزایش سن بازنشستگی 

 8/12/88کاروکارگر             ح از سوی دولت شدند.کنارگذاشته شدن این طردراین کشوراعتراض کرده وخواستار

 * لرستان رتبه اول بیکاری کشور را دارد.

 * یک کارگرساختمانی:هیچ پس اندازی نداریم.

* یک کارگر شاغل درشرکت تولیدی پالستیک شاهین:درحالی که هزینه زندگی یک خانواده متوسط معادل 

 هزارتومان بیشتر نمی شود.477ران از هزارتومان درماه است درآمد بیشترکارگ677

* بدنبال حادثه فوت یکی از کارگران بنام مجید جعفرپربه هنگام کاردرکارخانه گروه صنعتی سپاهان اصفهان 

 9/12/88کارکارگر               کارگران یک روزکارخانه را به احترام این کارگرزحمتکش تعطیل کردند.

 ه صفرشد.* مشاور وزیربازرگانی:تعرفه میو

خوشا بحال دالالن و وارد کنندگان میوه چون با این خبرباغداری ایران نابود خواهد شد وارزهای با ارزش نفتی از  -

 کارگران فلزکار  ایران خارج شده به جیب سرمایه داری انگل تجاری خواهد رفت.

 نخرند.میوه * رحیمی مشاور رییس جمهور: مردم یکروز

          سال رسیده است.                                                                     13واموراعتیاد سازمان بهزیستی کشور:سن شروع مصرف دخانیات به * مدیرکل دفترپیشگیری 

 17/12/88اعتماد    

دهد واگرخیلی کفاف هزینه های زندگی مان را نمی 88* پروین محمدی کارگرکارخانه صنایع فلزی:دستمزدهای سال 

 17/12/88کاروکارگر       بابت اجاره یا قسط خانه بپردازیم.     خوش شانس باشیم باید تمام حقوق ماهانه را 

شیرازمقابل وزارت صنایع درپی بی نتیجه ماندن تجمع چندروزگذشته.جمعی از کارگران این  ITI* تجمع کارگران 

 ه به وزارت صنایع ومعادن واقع درتهران مراجعه کردند.ماه حقوق پرداخت نشد 13کارخانه برای پیگیری 

* کارکنان ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی دراعتراض به پرداخت نشدن مزایای خود به نمایندگی ازتمامی 

 کارکنان سازمان درسراسرکشور درداخل این سازمان تجمع کردند.

 11/12/88کاروکارگر           هزارتومان.777هزارتومان،هزینه های آنان 32* مستمری معلوالن 

 12/12/88کاروکارگر      هیچ عذر وبهانه ای اخراج شده اند. * کارگران شرکت اروم پیام وفهیم گسترمهاباد بدون 

وق ودستمزد خود،مدیرکل راه آهن * بدنبال درخواست تعدادی از کارگران راه آهن جنوب شرق برای پرداخت حق

جنوب شرق کشورگفت:کارگران بخش تعمیرونگهداری خطوط زیر نظرشرکت خدمات مهندسی خط وابنیه فنی که 

یکی از شرکت های اقماری راه آهن است،قراردارند واگر شرکتی حقوق کارگری را پرداخت نکند با سازمان 

 ن جلسه می گذاریم.کارواموراجتماعی برای پرداخت حق وحقوق کارگرا

 سال گذشته دراهوازتعطیل شده اند. 17کارگاه تولید کفش طی 37تا27* 

* درمراسم گشایش اجالس ساالنه کنگره ملی خلق چین:مبارزه با فساد،فاصله طبقاتی وبیکاری اولویت های چین 

رای اقشارکم خانه ب میلیون فرصت شغلی.دولت درسال جاری برای ساخت9درسال جدید اعالم شد وایجاد 



حفاظت از محیط زیست،صرفه جویی درانرژی،نوآوری وتامین اجتماعی سرمایه گذاری خواهد زایی،درآمد،اشتغال

 15/12/88کاروکارگر           کرد.

ماه حقوق ندارند،ولی مسووالن به دنبال حل مشکالت سایر 6ماه به 6* کارگر کارخانه چینی حمید قم:کارگران ایرانی 

ستند.اگر کارخانه را بدست خود کارگران بدهید،هم کارخانه را راه می اندازیم هم پول وسود به شما می نقاط دنیا ه

 16/12/88رسانیم.         کاروکارگر      

* برگذاری دومین جلسه شورای عالی کار:موضوع دستمزد کارگران به نتیجه خاصی نرسید.قرار است جلسه نهایی 

 اسفند برگزارشود. 27د کارگران برای سال آینده حوالی این شورا برای تعیین دستمز

 * مدیرعامل شرکت کشت وصنعت امام خمینی:دو ماه است که حقوق وپاداش وعیدی کارگران پرداخت نشده است.

                             درصد افزایش می یابد.                          15* شورای شهر تهران تصویب کرد:نرخ تاکسی ها درسال آینده بطورمتوسط 

 17/12/88کاروکارگر 

 * دور جدیدی از تالش کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران:دستمزد باال برود اخراج می کنیم.

ماهه وعیدی سال 8تا 5* تجمع کارگران آونگان اراک مقابل استانداری دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوق 

روزمی  37نان اعالم کردند:مطالبات ما صنفی است وربطی به سیاست ندارد .امروز از آخرین وعده مسولین گذشته .آ

 گذرد،اما حتی یک لایر به کارگران پرداخت نشده است.

 کارگران. 89درصدی حداقل دستمزد 27* احتمال افزایش 

 18/12/88وکارگر     کار   .89کرد :افزایش نرخ بیکاری در سال  بینی* مرکز پژوهش ها پیش 

 * به رغم ناتوانی اقشار ضعیف برای تامین هزینه های سالمت:نمایندگان مجلس به خصوصی شدن درمان را می داند.

ماه حقوق نگرفته اند.اگرنوع واگذاری ها این چنین است بهتراست 6* نماینده اراک:کارگران شرکت آونگان اراک 

 را اجرا نکنیم. 44اصل 

ارفرمایان برای جلوگیری ازافزایش دستمزدها:رییس اتاق ایران به عنوان رهبریکی از تشکل های *ترفند جدید ک

کارفرمایی بزرگ کشورتاکید کرد که قبل ازاینکه به فکرافزایش دستمزد کارگران باشیم،باید مالحظه های حفظ اشتغال 

 موجود را داشته باشیم.

نفر از این کارگران به دلیل دریافت 177صنایع تجمع کردند.بیش از * کارگران مخابرات راه دورایران مقابل وزارت 

ماهه خود تجمع کرده بودند.کارگران می گویند:صداوسیما اخبار کارگری ایران را سانسور می 13نکردن حقوق 

ماه 6کند.صدا وسیمای استان فارس بارها گزارش تصویری از اعتراض این کارگران را ضبط کرده ولی هنوزبعد از 

 پخش نشده است .این گزارش از اخبار سراسری 

 19/12/88درصدبرنج های قاچاقی،آلوده هستند.    کاروکارگر 177* 

روز ازماه اسفندهنوزهیچ مبلغی به 22* تاخیردرپرداخت حقوق بازنشستگان شرکت فوالدمرکزی تهران.باوجودگذشت 

 ران واریزنشده است.عنوان حقوق ویاعیدی به حساب بازنشستگان شرکت فوالدمرکزی ته

 * غم نان،دغدغه نوروزی کودکان کار.

 *مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:عملکرددولت احمدی نژادبراساس تفکرقرآنی است.

 برابرتولیدداخلی،شکرواردکشورشد.2امسال:  ماهه * دراا



 * معاون وزیربازرگانی:قاچاقچیان بااجرای هدفمند کردن یارانه هامخالفت میکنند.

،این 89تومان حداقل دستمزدکارگران درسال 373748درصدی دستمزدهاموافقت کرد.15رای عالی کارباافزایش *شو

 23/12/88درصدی بانک مرکزی صورت گرفته است.     کاروکارگر   11افزایش برمبنای نرخ تورم 

تدریجی کرده است. ،کارگران وخانواده هایشان رامحکوم به مرگی شورای عالی کاربااعالم این رقم دستمزد -

کارگران فلزکارمکانیک بااظهارتاسف ازاین ناچیزشماری زندگی زحمتکشان،به همه کارگران وگوههای کارگری 

پیشنهادمیکندبرای اعالم نارضایتی خودمتحدشده وازهمه امکانات جهت مقابله بااین چنین مرگی استفاده کنند.          

 کارگران فلزکارمکانیک

 

 

 

 ا هدفمند کردن یارانه ها،قیمت ها جهانی شود باید دستمزدها نیزجهانی شود.اگرقراراست ب

زحمتکشان ایرانی باتحریم کاالهای خارجی مشابه داخل هم باعث رونق کاالهای ایرانی شده وهم برادران 

تجاری  کارگرشان را درواحدهای تولیدی بیکار نخواهند کرد.تحریم کاالهای خارجی مبارزه با سرمایه داری انگل

 است.

 


