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 هیلیاردتوهانی وزارت خانه اش به پیهانکاران سخن گفت.0222وزیرنیروازبدهی  *

 وام یک هیلیارد دالری ایران به نیجریه. *

وزیراقتصاد:اهروزباسربلندی هی توانیم اعالم کنیم که دیگرکسی درایران گرسنه نهی هاندویارانه  *

ها فقرهطلق ونسبی راپوشش هی دهد.بدلیل آثاراحتهالی افزایش دستهزدها براجرای قانون 

عی کارگران وهزدبگیران هدفهندسازی یارانه ها،بهتراست به جای افزایش هزدحهایت های اجتها

 1/10/98آرهان  یت شود.                                                                            تقو

ی تواند دستخوش تغییرات وحذف ههه هیدانیم اینگونه حهایت ها باآهدن ورفتن دولت هاهرزهان ه -

ن دهاهستند.درضه.به ههین دلیل کارگران خواهان افزایش هرساله دستهزهانندبن کارگریگیرد،قرار

 فلزکاران کارگر   ن اساسی دولت هوظف به افزایش حهایت های اجتهاعی برای هلت است.وانطبق ق

 هزار زن سرپرست خانوارهی شوند. 02  افزایش هرساله زنان سرپرست خانوار.درسال* 

* درحالی که سرعت اینترنت دردهه حاضربه عنوان یکی ازشاخصه های ارزیابی هیزان توسعه 

کشورجهان در 191افتگی کشورهای جهان قرارگرفته است،ایران درلیست سرعت اینترنت درهیانی

 3/10/98قراردارد.                                                                    آرهان191رتبه 

 ازهالیات هعاف است.82هزارتوهان درسال 393* حقوق زیر

، نبودند پیش ازهدفهندکردن یارانه هاازوضعیت هالی خوبی برخوردار* وزیرکار:خانواده هایی که تا

با اجرای هدفهندسازی یارانه هاوهبالغی که دراختیارآنهاقرارهیگیرد،وضع آنهابه قدری خوب شده که 

هثالبه دنبال پروانه ساخت یک ساختهان هیروند.ایران تنهاکشوری است دردنیاکه گرسنه نداردو سر 

 هم نهی توان جوابگوی افرادبیکارکشوربود.کارلیون یه0ی گذارد.حتاباایجادگرسنه به بالین نه

هزارتوهان به دنبال ساخت ساختهان هستند،حساب کنید وزیرکارباگرفتن 39اگرکارگران باگرفتن  -

 هاهیانه چند ده هیلیونی وپاداش های آنچنانی چندین آسهان خراش هی تواندبسازد؟یارانه وحقوق 

هاه حقوق دریافت نکرده اندو 9جان درهجلس:کارگران کارخانه سیهین اصفهان هدت * نهاینده فالور

 3/10/98عیدی وپاداش سال گذشته نیزبه این کارگران پرداخت نشده است.               آرهان 

 *قیهت هیوه درهسیرگرانی،سیب،هوز،نارنگی،پرتقال،پیاز،سیب زهینی وتخم هرغ.

 هاهه اول سال. 12ولید دربرابرت1/1*واردات شکربه ایران 



د ی برای افزایش جهشی هز*وزیرکار:چون هدفهند سازی یارانه ها اثرات هنفی نداشته است دلیل

نیست وی با طرح این پرسش که هدف ازافزایش دستهزدهای ساالنه چیست؟گفت وقتی بتوانیم قدرت 

 رد.خرید کارگران را تقویت کنیم دیگردلیلی برای طرح این هسایل وجود ندا

*نتایج بررسی بودجه خانوار درهناطق شهری ایران از سوی بانک هرکزی نشان هی دهد هزینه 

هزاروپانصد توهان 18برابریک هیلیون و1399(نفرایرانی درسال 60/3هاهانه هرخانوار)به هقیاس 

ه درصد را نشان هی دهد ب 1/12اعالم شده است که درهقایسه با هدت هشابه سال قبل افزایشی برابر

 توهان درهرداشته است.691هزارو091این ترتیب هرفرد درسال گذشته هزینه ای برابر

 1/10/98آرهان                                                                                        

 درپی اعتصاب سراسری هردم یونان دراعتراض به اصالحات اقتصادی دولت این کشور که سبب*

لغو پروازها،توقف خدهات عهوهی،بسته شدن هغازه ها وفروشگاه ها گردید،یونان فلج شد.اتحادیه ی 

کارگران بخش دولتی واتحادیه ی کارگران بخش خصوصی اعالم کرده اند که علیه این سازوکارهای 

 ان،کارگر اتحادیه ها،»دشوارهقاوهت هی کنند.اتحادیه ی کارگران بخش خصوصی دربیانیه ای گفت:

 هم به اداهه هبارزه هستیم.هردم ودست به دست ههدیگر داده اند.هاهص بگیران وبیکارانهستهری 

سال گذشته دولت به رغم اعتصاب های «نیازهایشان باید جایگاهی باالتر ازاعداد وهنافع داشته باشند.

دولت یونان این هکررحقوق ها وهستهری بازنشستگان را کاهش داده وهالیات ها را افزایش داده است.

هیلیارد یورویی خود به اتحادیه اروپا وصندوق بین الهللی 112اصالحات را به هنظور جبران بدهی 

 کارگران فلزکار                                                                پول اجرا کرده است.

 نفراز زحهتکشان لیبی.1022دن وکشته ش *حهله وحشیانه ی نیروهای تحت تسلط رییس جههور لیبی

 کارگران فلزکارهکانیک ضهن حهایت از زحهتکشان لیبی این جنایت را هحکوم هی کند.

 هاه حقوق شان درهقابل فرهانداری تجهع کردند.3*کارگران کارخانه قند یاسوج بدلیل عدم پرداخت 

 د.استان گیالن،زنجان وقزوین تعطیل شده ان 3کارخانه در 32*درهاه گذشته 

شیده دست ازکارککارگران درروزهای سه شنبه وچهارشنبه .اعتصاب درکارخانه الستیک البرز*

 18/11/98                                                  . تندهسخواهان حقوق عقب افتاده خود

                         هاه است حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است.6*شرکت لوله پیهان یادگاراهام 

 کارگران فلزکار

 نهار *کارخانه هحورسازان درشهرک صنعتی هشتگرد ازههرهاه سرویس هحل ونقل کارگران و

 کارگران فلزکار                                                           خوری را تعطیل کرده است.

 هت.% افزایش قی33توهان دریک هفته 022*تخم هرغ هرعدد 

هستند،اها 82*وزیرکار:برخی ازافراد وتشکل ها هعتقد به افزایش حداقل دستهزد کارگران برای سال 

عده دیگری هعتقدند که بهتراست توان خرید کارگران را ازطریق ههارتورم وگسترش حهایت های 

نرخ تورم  اجتهاعی تقویت کنیم.به اعتقاد این گروه اگربا افزایش حداقل دستهزد،بسترهای شکل گیری



،بلکه با افزایش را فعال ترکنیم دراین صورت نه تنها به هعیشت کارگران کهکی صورت نگرفته 

نرخ تورم نیزقدرت خرید واقعی آنان را به شدت کاهش داده ایم.عالوه براینها با پرداخت سهام عدالت 

 خواهد شد.به ههه کارگران که به عنوان یک برناهه جدی از سوی دستگاههای هربوطه اجرا 

 6/10/98آرهان                                                                                                

 .82درصدی قیهت بلیت هترودرسال 09*افزایش 

 *نهایندگان هجلس:تاهین اجتهاعی حق دریافت فرانشیزازکارگران را ندارد.

 ارات ضدونقیض هی گوید گویا وقتی نوبت به افزایش چند*وزیرکاردرباره هزد کارگران اظه

هزارتوهانی هزدکارگران هی شود،باعث افزایش تورم هی شود،اها حقوق وپاداش های هیلیونی 

 هدیران باعث هیچ چیزی نهی شود.

 *شیریارانه ای ازسبد خانوارحذف شد.

 کارگران فلزکار               حذف یارانه شیریکی ازحهایت های اجتهاعی ازکارگران است!!!!!!   -

 8/10/98*بیهارستان تاهین اجتهاعی ساوه جوابگوی بیهه شدگان نیست.            کاروکارگر   

شهر:درهفته جاری با پرداخت دو هاه ازحقوق کارگران نساجی هازندران کاربی  ئن*فرهاندار قا

 کارگران پرداخت شد.هاه عقب افتاده 3نظیری انجام هی گیرد که درظرف یکهاه حقوق 

کارگران       هاه درعوض شرهندگی،بی نظیرقلهداد هی شود.3واقعا پرداخت حقوق کارگران بعداز -

 فلزکار

 *اجرای قانون هدفهند کردن یارانه ها دلیلی برتوقف افزایش هزد نیست.

هجتهع کارفرهای روزاست درهقابل شرکت تجهع کرده اند.هتاسفانه 3*کارگران پیهانی پتروشیهی 

 ازتبدیل وضعیت کارگران هتخصص پیهانی به قراردادی بی تفاوت است.

  12/10/98کاروکارگر                                                                                 

توهان رسید.شورای شهرتهران تصویب کرد 30توهان افزایش به 16*قیهت بلیت اتوبوس با حداقل 

 ایش قیهت.%افز09

 *تعیین شرایط جدید کاندیداتوری انتخابات هجلس:کارشناسی ارشد شرط ناهزدی هجلس.

: هشارکت عاهه هردم درتعیین 9بند  قانون اساسی دارد. 3اصل  8و9این طرح هغایرت کاهل با بند  -

:رفع تبعیضات ناروا وایجاد اهکانات 8بند  سرنوشت سیاسی،اقتصادی،اجتهاعی وفرهنگی خویش.

عادالنه برای ههه،درتهام زهینه های هادی وهعنوی.طراحان زحهت نگاه کردن به کتاب قانون اساسی 

این تنگ ترکردن حضورنیروهای با تحصیالت پایین تر به چه دلیل انجام هی را به خود نداده اند.

 کارگران فلزکار   پذیرد؟                                                                           



 هیلیون تن گندم دردوسال گذشته:هعاون وزیرجهاد کشاورزی.10*واردات 

درحالی که بدلیل اجرای قانون هدفهندسازی یارانه ها هرروزشاهد افزایش  *دبیرخانه کارگریزد:

هوافق نیست.اول تنها 82بهای کاالهای اساسی هستیم هعلوم نیست دولت چرابا افزایش دستهزد سال 

افزایش آب،برق،گاز بود ولی طی چند روز بهای کاالهایی چون شیر،تخم هرغ نیزافزایش یافته از

 11/10/98است.                                                                            آرهان    

باید عواهل بیهاری های واگیرداردرکشوردرحال افزایش است لذا  *هعاون بهداشتی وزارت بهداشت:

 خطراین بیهاری ها هانند روغن جاهد وشکرکهترتولید و وارد شود.

علی دهقان کیا عضو هیات هدیره کانون شوراهای  .کارگران82*احتهال توقف افزایش هزد سال 

استان تهران از احتهال توقف روند افزایش حداقل دستهزد سال آینده کارگران وبا حداقل اسالهی کار

افزایش،با توجه به اظهارات هقاهات دولتی طی روزهای اخیرخبرداد وگفت هتاسفانه افزایش نفرات 

نفرخود هوضوعی است که حضورنهایندگان کارگران را تا جایگاه 1به3دولت درشورای عالی کاراز

تی کاهش داده است بنابراین ههکن است افزایش حداقل دستهزدها درسال آینده درحداقل ههکن تشریفا

 اتفاق بیفتد.

*سایه شوم بیکاری برسرکارگران خیابانی.روزهزدان،فراهوش شدگان قانون کار،درحالی که بخش 

ای حهایت قابل توجهی از نیروی کارکشوردرهشاغل روزهزد فعالیت دارند،اها نه تنها قانون کاربر

ازهعیشت واهنیت شغلی این افراد هیچ برناهه ای ندارد،بلکه برخی نیزبا تشکیل باندهای هافیایی وبه 

ظاهرجهت پیدا کردن کارروزانه،درآهد کارگران روزهزد رابه جیب هی زنند واین درحالی است که 

 هی کنیم که بخشی از آهادهبه روزهای پایانی سال نزدیک هی شویم وخود را برای استقبال از سال نو

نیروی کارحتی ازاشتغال فردای خود نیز خبرندارد ونهی داند که آیا فردا کسی به سراغ آنها خواهد 

آهد ویا خیر؟آیا کسی آنها را برای انجام کاری یک روزه دعوت خواهد کرد ویا باید با دست خالی به 

 خانه برگردند.

سال هنوزبخشی 0وکرهان.پس ازگذشت باب نیز ق ونقص پرونده انفجارهعدنگزارش تحقی ئت*قرا

وهعادن درجهت بهبود عهده ازهطالبات خانواده های جان باختگان پرداخت نشده و وزارت صنایع 

وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند.تنها کارفرهای  ،کاربرای افزایش نظارتو وزارت  ایهنی

ه دلیل استفاده ازاهرم های فرار ازقانون بخش خصوصی به هقاهات قضایی هعرفی شده که آن هم ب

ارزان قیهت وغیرهاهروعدم انجام آهوزش هجازات نشده اند.بدلیل استفاده کارفرهایان ازکارگران 

درهواقع بحران نهی توانستندواکنش هناسب را از خود نشان  ،کارگرانهای الزم ایهنی وبهداشتی 

ان هی شود.درحال حاضرهاهانه یکنفردرهعدن دهند که این اهردرهواقع حساس هوجب کشته شدن آن

 رکارگرهعدن راو3هاه هنوزجنازه 3ازجان خود را از دست هی دهد وهاشاهد این هستیم که بعد

روزسابقه به یککارگری وجود داردکه با کرهان پیدا نشده است.دربین جان باختگان هعدن باب نیزو

ه کاردرهعدن هی پرداخته است که اینها هسلها سال سن ب62کاردرهعدن پرداخته ویا فرد دیگری که با 

 11/10/98خالف قانون است.                                                             کاروکارگر    

بیاییداول هاه هه رابه »* فراخوان برگزاری جشن روزکارگر توسط کارگران فلزکارهکانیک.

اجتهاعی در شان وشخصیت کارگران،دستهزدی کارزاری جهت قانون کاری شایسته،تاهین 



شرافتهندانه وزندگی آبروهند ایجاد سندیکاهای کارگری این سنگر ههیشگی زحهتکشان وهدافع واقعی 

 حقوق رنجبران درهقابله با تهاجم سرهایه داری به ثروت هلی ودسترنج کارگریهان تبدیل کنیم.

 ویم.اول هاه هه گردهم آییم ودست دردست یکدیگرهتحد ش

 وقتی هبارزه هی کنیم ههیشه پیروز نهی شویم ولی اگرهبارزه نکنیم،ههواره شکست هی خوریم.

 سندیکا ایران دوم هاست،آن را خواهیم ساخت.

 10/10/98.              کارگران فلزکارهکانیک هستحکم باد ههبستگی زحهتکشان ایران وجهان 

ال واردات دام زنده ضربات بسیارسنگین تری *واردات دام زنده،تیشه به ریشه داهپروری.اهس

ازگوشت یخ زده وگوشت گرم وارداتی به کشوروارد کرد.احهد هقدسی اظهارکرد:واردات بی رویه 

گوشت وبه خصوص واردات دام زنده ازپاکستان وهندوکشورهای ههسایه باعث شده که بسیاری 

آنها خریداری ندارد.درسال جاری با  پرواربند ضربات سنگینی را ببینند چرا که گوشتازداهداران 

هسووالن حتی با واردت .ازجهله تب برفکی وارد کشورشد واردات دام زنده بیهاری های هختلفی

 گوشت هم نتوانستندبازار گوشت داخل کشوررا کنترل کنند.

 هزارتوهان.303تا339کارگران،82*علی دهقان کیا:هزد

 ت های نفتی.،سال واگذاری شرک82*هعاون خصوصی سازی:سال 

*واردات پنبه آزاد شد.دولت با هوافقت وزارت بازرگانی واردات پنبه ازتهاهی کشورهای تولید کننده 

 این هحصول را هجازاعالم کرد.

 13/10/98درصدی یارانه شیراستان تهران.                                  آرهان   02*حذف 

 نفر.1ات هوزدراختیار *سخنگوی کهیسیون کشاورزی هجلس:انحصاروارد

 *نهاینده دیروکنگان درهجلس:به خاطرنادرست اجرا شدن قانون هدفهند سازی یارانه ها،صید و

 صیادی دراستان بوشهرتعطیل شده وکسی نیست که به این قشراز هردم کهک کند.

 10/10/98درصد هی شود.             آرهان    3حداکثر82*هعاون بودجه:افزایش تورم درسال 

 

 روزجهانی زن برزنان دلیرایرانی مبارک              

 اسفند،روزجهانی زن برمادران،خواهران،همسران ودخترانمان مبارک باد.71مارس برابربا8

 بدون شرکت زنان،هیچ جنبش فراگیرواقعی نمی تواندوجودداشته باشد.

 تحول حقوق زنان درگرو نهادینه شدن دمکراسی است.

 دعهدباآرمانهای واالی جنبش زنان ومنشورحقوق بشراست.روزجهانی زن،روزتجدی



 برابری،آزادی،عدالت،همبستگی وصلح شعارهمیشگی جنبش زنان بوده وهست.

کارگران فلزکارمکانیک،این روزرابه زنان سرپرست خانوار،زنان کارگرکارخانه هاوکارگاهها، 

الی باف،دختران خردسال فال دختران جوان فروشنده،دختران قزنان کارمند،آموزگاران،پرستاران،

فروش وگل فروش داخل مترو وخیابانها،زنان ودخترانی که بدلیل فقرتن فروشی می کنند،تبریک 

 گفته فردایی بهتررابرایشان تدارک خواهددید.

 زنده بادهمبستگی زنان ومردان برای ساختن جهانی عاری ازستم وبی عدالتی.     

 71/79/7882نیک     کارگران فلزکارمکا               

*درهفته های اخیربیش از هزار کارگردرنتیجه انتشار یک بیهاری خاص دربیش ازده هرغداری 

قزوین شغل خود را ازدست دادند.دبیر اجرایی خانه کارگرقزوین گفت:با وجود تعطیلی این واحدها 

هعرفی شدن به رگران کارگران حاضربه استفاده ازهزایای بیهه بیکاری نیستند.دلیل هخالفت این کا

وترس از هحروم شدن از هزایای بازنشستگی پیش از هوعد است.این کارگران صندوق بیهه بیکاری 

 16/10/98سابقه ی طوالنی درانجام کارهای سخت وزیان آوردارند.     کاروکارگر   

روال ههین *وزیرکاردرپاسخ به انتقادات هربوط به تعیین دستهزد کارگران گفت:وقت کشی نهی کنیم،

 است.

روزدوشنبه  وباتصویب سندیکای رانندگان لوکوهوتیوآلهان،لوکوهوتیورانان این کشوردست به *

 0  اعتصاب ناهحدودهیزنند.لوکوهوتیورانان آلهان دریک هاه اخیر حدودسه اعتصاب هشداردهنده 

 عتصاب ناساعته برگزارکرده وتهدیدکردندکه درصورت برآورده نشدن خواسته هایشان دست به ا

 19/10/98هحدودهی زنند.                                                              کاروکارگر

 *هراکزدرهانی تاهین اجتهاعی درتعطیالت نوروزی دایراست.

 هاه تاخیرشده است.6شهرداری تهران 13* درپرداخت حقوق کارکنان یک خانه سالهت درهنطقه 

سال ازفعالیت خودهنوزبیهه ای نشده 3یروهای پروژه ای  هستیم ولی باگذشت کارکنان هی گویند:هان

هزارتوهان است وها به 333هزارتوهانی دریافت کنیم که این رقم حدود361بااین حال باید حقوق  ایم.

 بابت هالیات ازحقوقهان کسرهی شود. التفاوت آن

ساجی هازندران یکی ازکارخانه های * هشکل کارگران نساجی هازندران حل نشده باقی هانده است.ن

سال گذشته 02که به دلیل سوء هدیریت وهشکالت اقتصادی دربزرگ نساجی کشوربه شهارهی رود

درهفته ی جاری  :دچاربحران شده است.پیرفلک فرهاندار قایهشهردر هفته ی گذشته اظهارداشته بود

 ام هی گیرد.هاه ازحقوق کارگران این کارخانه،کاربی نظیری انج0با پرداخت 

هینه چارهشکل هستند.این کارخانه ها درزواحد تولیدی درساوه درپرداخت حقوق به کارگران د03 *

ارند های هتفاوت تولیدی چون ساخت لوله وپروفیل،آلوهینیوم،فوالد،چوب،شیشه وشیرولبنیات فعالیت د

ان این واحدهای کارگردراین هجهوعه ها شاغل هستند بیشتر هطالبات هعوقه کارگر1922بیش از 



تولیدی هربوط به سال های اخیر وعیدی وپاداش پایان سال است وحتی برخی هطالبات هربوط به 

 سال گذشته هی باشد.3

 

اگربا هدفمندسازی یارانه ها قیمت ها جهانی می شود، باید دستمزد 

 زحمتکشان نیز جهانی شود.

رادران و مردم ایران با تحریم خرید کاالهای خارجی مشابه داخل، ب

 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.

منصوراسالو،ابراهیم مددی،رضاشهابی،غالمرضاغالمحسینی،اعضای 

ورضارخشان رییس  سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران

 هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه رااز زندان آزاد کنید.

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

حسن کریمی،حسن میرزایی،منصورحیات غیبی اعضای سندیکای 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ورضارخشان،علی نجاتی، 

ریدون نیکوفر،محمدحیدری مهر،ازاعضای سندیکای قربان علیپور،ف

کارگران نیشکرهفت تپه و بهروزنیکوفر وجلیل احمدی ازکارگران 

 نیشکر هفت تپه را بکار بازگردانید.  

     کارگران فلزکارمکانیک                                              

 


