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تا 9831دست آمده که قیمت کاالهاازاول سالدرتحقیقات میدانی توسط یک کارگرفلزکارنتایج زیرب *

تخم –درصدافزایش 00تومان، 8022تومان به0822پایان سال مقایسه گردیده است: گوشت مرغ از

تومان 3222گوشت گوساله ازکیلویی-درصدافزایش052تومان،022تومان به 50دانه ای  مرغ از

درصد 02تومان، 9322به تومان9022روؼن مایع یک لیتری از-رصدافزایشد02تومان، 90222به

  022الی922بنزین ازلیتری-درصدافزایش38تومان،9502تومان به122قندوشکرازکیلویی-افزایش

تومان، 020تومان به  02گازطبیعی سی ان جی ازمترمکعبی -درصدافزایش902تومان،522تومان به

یش یافته درصدافزا022تومان 922قطعه ونهایتا0بلیط اتوبوس ازیک قطعه به  -درصدافزایش322

هزارتومان  882کارگری باشمابگوییدچگونه یک خانواده !است.قابل توجه وزیراقتصاد و وزیرکار

هزارتومان یارانه می توانندبه جنگ ؼول گرانی بروند؟بقول دوست سندیکایمان 00و دستمزد لحداق

وض راننده شرکت واحدع02آقایان حاضریدفیش حقوقی اتان رابافیش حقوقی ،آقای داوود رضوی

 کنید؟

پاالیشگاه  -آردسنبل مهاباد -صنعتی کاوه -خبرهاازموج جدیداخراج هادرکارخانجات ناره سازان *

 کارگران فلزکارمکانیک                حکایت دارد. صنعت سوله شهریار وپارس متال -آبادان

اران با درصدخدمات سالمت بردوش پرستاران است متاسفانه اختالؾ حقوق پرست32به رؼم اینکه *

 برابراست.022تا02پزشکان از

نفرازشاؼلین این مرکزروبروی 9022مستقیم باکارگران پتروشیمی بندرامامداددرپی عدم انعقادقرار *

 ساختمان مرکزی این شرکت تجمع نمودند.

 میلیاردتومان به تامین اجتماعی بدهکاراست.022هزار09موسی ثروتی:دولت *

 هزارنفررابیکارکرد.02شدن مخابراتنماینده زنجان درمجلس: خصوصی  *

 میلیون مترمربع ازجنگلها.0رییس سازمان محیط زیست: نابودی  *

 .31میلیون دالر درسال310هزارخودروبه ارزش08: وارداتکره پیشتاز واردات خودروبه ایران*  

 09/9/12آرمان                                                                                           

 نفرمی توانستند کارکنندکه بااین رقم واردات بیکارشده اند.             کارگرفلزکار3012یعنی  -

 برابرگران می شود.0رییس کمیسیون انرژی مجلس: قیمت برق تا *

http://www.felezkar4.bofa.com/


 00/9/12درصدازمردم ایران هنوز بی سوادند.                                          آرمان 95 *

مشکالت اقتصادی همگانی برای ایرانیان تاکیددارد. براجرای بیمه قانون اساسی01اجرای اصل  *

میلیاردتومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی که براثرعمل نکردن 022هزارو09ازیکطرؾ وبدهی

بی پرداخت تعهداتش درقبال این صندوق بوجودآمده،سازمان تامین اجتماعی رادرشرایط نامطلوبه 

قرارداده است.سوال برانگیزبودن وضعیت مالی وعملکردمدیران ارشدنهادهای تابع وزارتخانه رفاه، 

عدم استفاده درست ازمنابع تامین اجتماعی،مطلوب نبودن سرمایه گذاری شرکتهای متعلق به سازمان 

ن ورشکستگی آنها،اجرانشدن قانونهای تامیو تامین اجتماعی،سودده نبودن برخی ازشرکتها

عی،عدم پرداخت بیمه قالیبافان،کارگران ساختمانی وصنایع دستی واعتراض به درآمدهای ااجتم

دههامیلیونی وپاداشهای صدهامیلیونی مدیران تابع وزارت رفاه ازدیگرمشکالت این صندوق به شمار 

درصد بیمه بیکاری ازطرؾ دولت به تامین اجتماعی یکی ازتعهدات عمل 8می رود.عدم پرداخت 

 »زمان تامین اجتماعی اظهارداشتده دولت درقبال سازمان تامین اجتماعی است.حافظی رییس سانش

دولت سعی داردتابافروش برخی ازکارخانه هابه  دولت به تامین اجتماعی بدهکارنیست،درصورتی که

این کارخانه هاکه خود ورشکسته وبدهکارهستند.فروش «تامین اجتماعی ،این بدهی را پرداخت کند.

ینگونه کارخانه هابه تامین اجتماعی نه تنها سودی برای این سازمان ندارد،بلکه موجب افزایش زیان ا

 تامین اجتماعی می شود.چراکه مجبوراست بدهی این کارخانه هاراپرداخت کند.

 .31میلیون دالرواردات میوه درسال 509* 

 شدند.                کارگرفلزکارنفرکشاورزبه جمع بیکاران اضافه 5092بااین رقم واردات میوه  -

 قیمت مرغ وتخم مرغ وکره نسبت به هفته گذشته ،طبق گزارش بانک مرکزی افزایش یافت. *

وزیراقتصاد:درقانون بودجه حکمی برای میزان افزایش حقوق کارمندان وجودندارد.قطعامابه دنبال  *

 حقوق.اافزایش تامین معیشت وافزایش رفاه کارکنان دولت هستیم،امانه صرفاب

 08/9/12صفرازپول ملی باعث کاهش تورم می شود.        آرمان 0رییس بانک مرکزی :حذؾ  *

این هم ازمعجزات شیخ ما!!!!دراین صورت کشورها هرسال بایدیک صفرازپول ملی شان را کم  -

 کارگرفلزکار               کنند.                                                                          

پیشنهادیک کارفرما به کارگران:کارگران می توانندبااضافه کاری کمبود معیشت خودراجبران کنند.  *

دولت باافزایش 12محمدعطاریان اضافه کرد:درمذاکرات شورای عالی کاربرای تعیین دستمزدسال

هزار  322تا522ی چهارنفره بایدد.برای تامین معیشت یک خانواده کارکرودستمزدکارگران مخالؾ ب

 تومان دستمزدبرای کارگران درنظرگرفت.

 ساعت کارکنند.                                        کارگرفلزکار92یعنی کارگران باید درروز  -

سیدجوادزمانی نماینده مجلس:نمایندگان مجلس بادریافت فرانشیز درمراکزدرمانی تامین اجتماعی  *

 08/9/12د.                                                                       کاروکارگرموافق هستن

 قانون اساسی مخالؾ هستند.                           کارگرفلزکار 01یعنی نمایندگان بااصل  -



 

رش به صفرخواهدرسید.براساس این گزا029درسال صندوق بین المللی پول:رشداقتصادایران *

رشدیک درصدی راتجربه کرده،که درمیان کشورهای خاورمیانه یکی از 0292اقتصاد ایران درسال

درصدبوده است واین به رؼم 3/8کمترین رشدهاست.متوسط رشدکشورهای خاورمیانه دراین سال

 افزایش قیمت نفت است.

مین خواری و برابرمیزان،ز0جنگل های شمال بدلیل برداشت بی رویه،صدورمجوزقطع درختان تا *

 سال آینده نابودمی شود.92تؽییرکاربری وعدم مدیریت یکپارچه برجنگل ونبودیک برنامه ملی تا

 00/9/12آرمان                                                                                                

نامه کاروکارگرمتاسفانه روزنامه کار پس ازاخراج بی سروصدای تعدادی ازکارکنان ایلناوروز *

وکارگروخبرگزاری ایلنا ازهدؾ اصلی خودکه خبررسانی به زحمتکشان ایران می باشدهرچه بیشتر 

صفحه روزنامه ،نیم صفحه ای به اخبارکارگری که بیشترکارفرمایان ونمایندگان 90دورمی شوند.در

وزنامه به آگهی ومطالب کم ارزش می مجلس و وزیررفاه دادسخن داده اند،اختصاص دارد.مابقی ر

 ردازد.کارگران فلزکار مکانیک این تنگترشدن عرصه رسانه ای برکارگران رامحکوم می کند.پ

 درصدکل متقاضیان مسکن مهرپذیرش شدند.85کارنامه دوساله طرح مسکن مهر:تنها *

 رمی شوند.هزارنفردربوشهر بیکا032درصورت لؽو قانون کاالی همراه ملوان یاته لنجی، *

اعتصاب کارگران پتروشیمی امام خمینی،بوعلی،اروند،امیرکبیر،خوزستان،فجروشیمیایی رازی  *

 مکانیک است.مورد حمایت کارگران فلزکار

(و قراردادهای خواست این کارگران مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری)برده داری نوین

 ،خواست جنبش کارگری ایران است.جمعی چنین انعقاد قرردادهای دستههمموقت وسفیدامضاو

،این خواست ها ت ها اعالم کردهکارگران فلزکار مکانیک حمایت و پشتیبانی خود را از این درخواس

همچون کارگران ارگران نیزاست این کرگروکارفرما می داندوامیدواراصول ابتدایی روابط بین کاازرا

 کارگران فلز کار مکانیک           پایان برسانند. سرفراز پتروشیمی تبریز،اعتصاب را با موفقیت به

00/9/12    

 دوستان سندیکای کارگران هفت تپه 

اطالع یافتیم علی نجاتی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپه دچار حمله قلبی گردیده 

ی رزوی سالمتی برای ایشان امیدواریم رضا درخشان رییس هیات مدیره سندیکاضمن آاست.

نیزبه آؼوش گرم خانواده اش بازگشته وهمه کارگران وفعالین سندیکایی اخراج  کارگران هفت تپه

 00/9/12شده ،به خانه گرم وصمیمانه تولیدبازگردندند.                       کارگران فلزکارمکانیک

عتصاب نفرازکارگران این شرکت دست به ا52  کارگرکاؼذسازی پارس دراعتراض به اخراجهزار*

زدند.کارگران فلزکارمکانیک ازاین اعتراض حمایت کرده وحق اشتؽال راحق همه مردم ایران می 



کارگرکاؼذسازی پارس بدلیل بی تدبیری مسوولین کارخانه وسیاست های جاری به 52داندونباید

 00/9/12کارگان فلزکار مکانیک       ورطه گرسنگی وتباهی پرتاب شوند.                           

 برگزاری کنگره فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری           

 فروردین ماه 09الی95درروزهای FWTUسندیکاهای کارگری  شانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی

کشوردنیا دراین کنگره حضور 920نماینده از303درآتن پایتخت یونان باموفقیت برگزارشد.بیش از

سندیکالیست یونانی درمراسم باشکوه افتتاحیه،مقدم نمایندگان سندیکاهای داشتند.هزاران کارگرمبارزو

 سالگی آن برگزارمی شود،گرامی داشتند.50که در95FWTUدرآتن برای شرکت درکنگره جهان 

فدارجنبش ،همواره مدافع مواضع طرفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری درطول حیات خود

مپریالیسم،استعمارونژادپرستی رانمایندگی کرده است.جرج کارگران ومبارزه آنان برضداستثمار،ا

ماوراکیس دبیرکل فدراسیون درسخنرانی خوددرمراسم افتتاحیه اظهارداشت:ماازطریق مبارزات 

عظیم مان درسطوح کارگاهها،محلی ومنطقه ای،ازطریق یک بحث وتبادل نظرعلنی،مبارزه جویانه 

رگاههابه اینجا،به کنگره جهانی سندیکاهای کارگری ودمکراتیک درسراسراتحادیه های کارگری وکا

آمده ایم.ماوراکیس وعده دادکه این کنگره یک کنگره باز،باگرایش طبقاتی ودمکراتیک خواهدبودکه 

نانی که داوطلبانه به صفوؾ همه صنوؾ،زنان ومردان کارگر،همه آمعرؾ مبارزه همه کارگران از

 لیسم پیوسته اند،خواهد بود.مبارزه طبقاتی برضدسرمایه داری وامپریا

 متاسفانه عضویت خانه کارگر دراین فدراسیون موردتعجب کارگران ایرانی است.خانه کارگرهیچ

فعالیت موثری دررابطه باگسترش سندیکاهای کارگری نداشته واساسنامه خانه کارگرمغایرت گونه 

 52/3/09کارگران فلزکارمکانیک                               کامل بامنشورجهانی سندیکاهادارد.   

 میلیاردی دولت به کارخانه های فرآوری شیر.033بدهی  *

برابرمجازرسید.مردم ایالم درخانه هاحبس 52گردوؼبارایران رافراگرفت.ریزگردهادرخوزستان به *

 شدند.

نابودی محیط زیست درجنگ ایران وعراق وپس ازآن جنگ عراق وکویت وسپس حمله نظامی  با  -

سه کشوریادشده بدلیل هزینه بربودن طرح کاشت گیاهان بومی ازمواظبت وکاشت  ،آمریکا به عراق

دوباره محیط زیست منطقه طفره رفته بیماری های تنفسی وپوستی وچشمی رابه مردمشان پیشکش 

درمان وتولید دارو خیلی بیشترازاحیای محیط زیست شده وباکاشت می کنند.ؼافل ازآنکه هزینه 

 اری این گیاهان بومیان، منطقه نیز شاؼل خواهندشد.ونگهد

 * یارانه شیرحذؾ شد.!!!!

 میلیون ایرانی هنوزبیسوادند.0/0* معاون وزیرآموزش وپرورش: 

 هزارایرانی.99یک دندانپزشک برای هر *

نفرازشاکیان پرونده تعاونی مسکن کارگران برق تهران درمقابل ساختمان دادگستری 022* تجمع

  00/9/12ای رسیدگی به شکایتشان.                                                     آرمانتهران بر



 درصدی کرایه تاکسی درسال جاری.90* مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران: افزایش 

 برابری درآمد پرستاران باپزشکان.022تا 02* اختالؾ 

به اجرانشدن قراردادمستقیم باکارگران توسط  کارگرپتروشیمی بندرامام دراعتراض9022* اعتراض 

 05/9/12پتروشیمی،درمقابل ساختمان مرکزی این پتروشیمی.                                   آرمان 

 روستای لرستان مشکل آب آشامیدنی دارند.920* 

 05/9/12.      آرمان لایر به ازای هرکیلو وات ساعت82افزایش برق خانگی معاون وزیرنیرو:* 

 نفرایرانی درهرساعت براثرتصادفات جاده ای.5/0* پزشکی قانونی:مرگ

 ازقرارجنگ نه درلیبی وعراق بلکه درایران است.                                        کارگرفلزکار -

هزارنفرازکارگران کوره پزخانه  0* نماینده قزوین:بدلیل گرانی گازوسوخت،فقط دربویین زهرا 

کارگر  802هزارتومان رسیده.از99هزارتومان به 0ارشده اند.آب چاه کشاورزی ازساعتی هابیک

شرکت وکارخانه درقزوین دارای مشکالت اساسی 52کارگرتعدیل شده اند 902شرکت ؼذایی مهرام 

 درصداست وهمه اینها ازهدفمندی یارانه هاناشی می شود.5/90هستند.نرخ بیکاری

 03/9/12  آرمان                                              وزارت کار. * پایان اصالح قانون کاردر 

سال به 0* علیرضامحجوب درشانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مدت 

 01/9/12عضویت هیات رییسه انتخاب شد.                                                    کاروکارگر

 مایندگی مجلس بامدرک فوق لیسانس.* تصویب ن

 مجلسی ها روشون نشد بگن ما فقط می خایم خودمون باشیم.                              کارگرفلزکار -

* علی اکبرخبازها رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی:بدهی دولت به تامین اجتماعی بیش 

 هزارمیلیاردتومان است.08از

 قزوین درمقابل مجلس واعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه خود. خ* تجمع کارگران نازن

 82/9/12آرمان                                                                                                 

 درصدی نرخ کرایه هامؽایرتی باقانون هدفمندی ندارد90:افزایش چمران* 

 طبیعی است.12درصدی درسال90*معاون وزیربازرگانی: تورم 

  89/9/12درصدافزایش یافت.                                                  آرمان 0/0* واردات تایر

سرپرست کمیته امداد:دلیل پرداخت نشدن عیدی به مددجویان کمیته امدادراپرداخت یارانه نقدی از  *

 د.سوی دولت عنوان کر



 برابرسوخت هواپیماست.0* ایران تنهاکشوردنیاست که قیمت سوخت تاکسی 

میلیارد 0.این گردشگران مبلػ 12* خروج چهارمیلیون گردشگرایرانی به خارج ازکشور درنوروز

 دالرهمراه خودبه خارج ازکشوربردند.

درصد  10دوروت رادراختیارگرفته اندرصدث32راتشکیل می دهندودرصدجمعیت کشور0این افراد  -

 درصدباقی مانده ثروت رااین گروه ازدستشان خارج نکنند.  کارگرفلزکار02جمعیت کشوردرتالشندتا

 درصدافزایش یافت.00* بانک مرکزی:قیمت موادؼذایی درهفته سوم فروردین درتهران

 میلیارد دالری دولت ازواردات طالدرسال گذشته. 0/0* سود

هزارتن برنج هندی با مجوزبازرگانی درمیان 02: توزیع *مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرهنگیان

 کارمندان .

عوض حمایت از  بهمتاسفانه وزارت بازرگانی عامل اصلی وسازمان دهنده واردات به کشورو -

 .                       کارگرفلزکارهمکارسرمایه داری انگل تجاری تبدیل گردیده است  کشاورزان به

رایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها،ایران تنهاکشوری است که دردنیا * وزیرکار: به برکت اج

 8/0/12آرمان                                                            دیگرگرسنه وکارتن خواب ندارد.

 ارهزارتومان آقایان وخانم های کارتن خواب حتما خانه خریده اند.                   کارگرفلزک00با -

 بی پول زباله نیست بیمار                                         

 رابدلیل نداشتن پول کافی درخیابان رهاکرد.بیمار0* بیمارستانی 

برخورداری ازتامین اجتماعی ازنظربازنشستگی،بیکاری،پیری،ازکارافتادگی،بی سرپرستی،درراه »-

است طبق بیمه حقی است همگانی.دولت مکلؾ ماندگی،حوادث وسوانح ومراقبتهای پزشکی بصورت 

قوانین ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل ازمشارکت مردم،خدمات وحمایتهای مالی فوق 

قانون  01.این جمالت نص صریح اصل این جمالت ازمانیست«برای یک یک افرادکشورتامین کندرا

           کارگرفلزکاریل گردیده است.    اساسی است که به برکت سیاست های جاری به ورق پاره ای تبد

*وزیراقتصاد:صندوق بین المللی پول وبانک جهانی به شدت تحت تاثیرموفقیت ایران دراجرای 

 هدفمندی یارانه هاقرارگرفته اند.بسیاری ازآنان خواستاراستفاده ازتجربیات ایران دراین زمینه بودند.

 0/0/12آرمان                                                                                                   

بایدصندوق اهریمنی پول وبانک راهزنان جهانی تحت تاثیرواقع بشوندکه چگونه به برکت هدفمندی  -

 ار یارانه هاکارتن خوابی به بیمار رهاکنی دربیابان تبدیل شده است.                           کارگرفلزک

.این جنایات درحالی رخ می دهدکه رین به زحمتکشان بحرینییورش مزدوران سعودی وپلیس بح *

 اکثرکشورهای خاورمیانه ازجمله تونس،مصر،اردن،سوریه، کویت، عراق، عمان،یمن،بحرین و



 عربستان سعودی دستخوش تحوالت اعتراضی برعلیه حکام خودشده اند.بحران اقتصادجهانی و

 ق بین المللی پول وبانک جهانی مبنی برکاهش دستمزدهاوخدمات دولتی وفشاردستورات صندو

برزحمتکشان ومحدودکردن سندیکاهای کارگری ونبودآزادی ازجمله موارداعتراضات زحمتکشان 

 منطقه وایران است.کارگران فلزکارمکانیک ضمن برحق دانستن خواسته های زحمتکشان از

 کند.اعتراضات آنان حمایت بی دریػ می 

 *تجمع کارگران ذوب آهن اصفهان درمقابل مجلس دراعتراض به پرداخت نشدن حقوق ودستمزدشان.

درصد افزایش حقوق 99ساعت مذاکره درباره 85* دولت وسندیکاهای کارگری بولیوی پس از

 0/0/12 کارگران وکارمندان توافق کردند.                                                    کاروکارگر

 با ماه تمدیدمی شد،8ماه به 8نفرازکارکنان ایرانسل.این کارکنان که قراردادهایشان 02اخراج *

 سال هم می رسد.5ازکاراخراج گردیدند.سوابق بیمه ای برخی ازآنان به 89/9/12تمدیدنشدن در

 *علیرضامحجوب: افزایش ساالنه یک میلیون و دویست هزارنفربه جمعیت بیکارکشور.

 0/0/12برابرشد.     آرمان 90ت شیرخشک ضدحساسیت قیم *

واحد صنعتی  استان قزوین بامشکل پرداخت  82تا05* مدیرکل کارواموراجتماعی استان قزوین: 

 حقوق وتولید مواجه هستند.

 5/0/12آرمان          نفر ازعوامل رهاکردن بیماران دربیابان بازداشت شدند.5دادستان تهران: 

ت مسئله راپاک کردوبه حل آن نپرداخت؟چراباید درکشوری که دومین منابع گازی و تاکی بایدصور -

شده تادربیابان رها چهارمین منابع نفت را داراست بیماران ازپرداخت هزینه درمان خود عاجز

 کارگرفلزکار          مسولیت دولت درقبال مردم بخصوص زحمتکشان دراین موردچیست؟ گرددند؟

واحدمشخص شد.دادگاه آقای محاکمه اعضای سندیکای کارگران شرکت ارگر* درآستانه روزک

دردادسرای شهریارودادگاه آقایان مرتضا کمساری 9812 اردیبهشت09ؼالم حسینی درتاریخؼالمرضا

اردیبهشت دردادسرای کارکنان دولت برگزارمی شود.همچنین دادگاه آقای 89وعلی نظری در روز

در زندان بسرمی برد، در تاریخ 31خرداد08اکه ازتاریخ رضاشهابی عضوهیات مدیره سندیک

 9812سندیکای شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه اردیبهشت  برگزارمی شود. 12خرداد0

ستانه روزجهانی کارگرنه تنها  سندیکای کارگران اتوبوسرانی درآاعالم محاکمه چهار تن ازاعضای  -

بلکه اعمال فشاری برفعالین کارگری است که درروز ازکج  سلیقگی محاکمه کنندگان ناشی می شود

مراقب فعالیتهای کارگری  خودباشند.ماکارگران فلزکارمکانیک آزادی فوری کلیه کارگران کارگر

 5/0/9812زندانی راخواستاریم.                                                 کارگران فلزکارمکانیک 

 تومان.850تومان،بربری 900درصد گران شد.لواش 00* نان 

 شرب ندارند. روستای حوالی الهیجان آب922*

  5/0/12آرمان  ارند.                         یک سوم کودکان ایران سوتؽذیه د *دکترؼالمرضاخاتمی:



در * ؼالمرضاؼالمحسینی راننده وعضوسندیکای کارگران شرکت واحد از زندان گوهردشت کرج 

ته،آزادگردید.آزادی این کارگرسندیکایی رابه خانواده اش وسندیکای کارگران ساعات پایانی شب گذش

 شرکت واحد تبریک می گوییم وخواستارآزدی کلیه کارگران دربندهستیم.

 5/0/12کارگران فلزکارمکانیک                                                                              

اول ماه جهانی کارگرتوسط سندیکاهاونهادهای کارگری.دراین اعالمیه آمده است:*انتشاراعالمیه روز

مه روزجهانی کارگر،روزاتحادواعتراض جهانی کارگران به ستم ونابرابری نظام سرمایه داری 

است.....اول ماه مه بایدتعطیل رسمی اعالم گرددودرتقویم رسمی کشورگنجانده شودوهرگونه 

 ری مراسم این روزملؽی گردد.ممنوعیت ومحدودیت برگزا

 سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه

 اتحادیه آزادکارگران ایران

 هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزیئنات ساختمان

 هیات بازگشایی سندیکای فلزکارمکانیک

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 کمیته ایجادتشکل های کارگری

 ای کمک به ایجادتشکل های کارگریکمیته هماهنگی بر

 

هیات  –اتحادیه آزادکارگران ایران  –*سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه 

 آوریل،روزجهانی همدردی باکارگران آسیب دیده در03بازگشایی سندیکای فلزکارومکانیک،روز

 9812اردیبهشت  3                     داشتند.                     گرامی طی اعالمیه ای محیط کار را

روزاست که بدلیل اجرانشدن طرح طبقه بندی مشاؼل ازطرؾ 0*کارگران کارخانه مگاموتور

پیمانکار مربوطه  دراعتصاب بسرمی برند.کارگران فلزکارمکانیک ازاعتراض واعتصاب برادران 

 92/0/12اند.                وخواهران کارگرخودحمایت کرده،خواست قانونی هرکارگرایرانی می د

زشیاران نهضت سوادآموزی رباط کریم درمقابل مجلس،دراعتراض به استخدام و* تجمع تعدادی ازآم

 نشدنشان.

 99/0/12هزارمیلیاردتومان به تامین اجتماعی بدهکاراست.                         آرمان 00* دولت

 ان دنیا مبارکروز کارگر به همه زحمتکش                    

و روزکارگر،روزحق داشتن سندیکا،آزادی،قانون کارمترقی ودستمزدی شرافتمندانه 

 علیه بیکاری است.                                                  کارگران فلزکارمکانیک



 بخشی ازپیام های رسیده به کارگران فلزکارمکانیک به مناسبت روزکارگر                

 ادجهان ز کار ما کارگران                                   زان بهره ی ماچیست به جز رنج گرانآب

 خاموش بمانیم چنین خواهد ماند:                                      ما رنج کشیم و گنج دست دگران

 احترام گذاشتن به تمامی حقوق کارگران شرط رشدوپیشرفت جامعه است. -

 هانی کارگر،تبلورپایداری وتالش وحق طلبی برشماوعموم کارگران فرخنده وخجسته باد.روزج -

روزبهروزی تمام دستهای -روزبهروزی تو-روزبهروزی من-تمام روزهای شکوفاازتالش،روزتوباد -

 شبهادرتکاپویندبرای آرامش روزها.-دستهایی که روزهادرتالشندبرای آرامش شبها-کارآمدجهان

قتی دیدم که کودکی،خورشیدرادردفترنقاشی اش سیاه کشیدتاپدرکارگرش زیرنورآفتاب مهربانی راو -

 نسوزد.

اردیبهشت روزجهانی کارگرگرامی باد.علیه فقر،بیکاری،دستمزدهای ناچیز،تورم وبی عدالتی 99 -

 بپاخیزیم.

باآرزوی تحقق آزادی تشکیل تشکلهای مستقل کارگری واینکه دیگرکارگری برای رسیدن به  -

ومطالبات کارگری درزندان نباشد.به امیدآزادی اسالو،مددی،شهابی...روزکارگربرتمامی حق  خواستها

 خواهان مبارک.

سرشکسته باد  -سربلندیت مبارک -صبوریت مبارک  -تاب آوردنت مبارک  -روزت مبارک کارگر -

 هر که توراسرشکسته می خواهد.

 این نسل ستمدیده سرافرازشود                             درهای رهایی عاقبت بازشود                   

 ماتیشه به ریشه زمستان زده ایم                                                    تاسبزترین بهارآؼازشود

.دربخشی ازاین  *روزجهانی کارگر،روزماست.بیانیه اول ماه مه سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

انیم :درآستانه روزجهانی کارگرمی توان به سال آینده امیدواربودوباونیرویی بیشترودست بیانیه می خو

کارگران سایرکشورهای جهان برای تحقق مطالبات کارگری خودمبارزه کرد...اگردولت  دردست

 مدعی عدالت است،این عدالت رابایددرعمل نشان دهد.                            

 حمایت ماست.    طبقاتی،بیانیه سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه موردبستگی مدر راستای ه -

  99/0/12کارگران فلزکارمکانیک                                                                             

                                 هدیه کارفرمایان مشهدی به کارگران در روزکارگر                       

 نفرنیززخمی شدند.0کارگرساختمانی درپی آتش سوزی دریک ساختمان تجاری درمشهدکشته وتعداد5

کارفرمایان سودجوبرای بهره کشی هرچه بیشتر،ازقراردادن امکانات ایمنی دراختیارکارگران ومحل 

مدردی با کارشان خودداری کرده باعث بی سرپرست شدن خانواده های کارگری گردیدند.ماضمن ه



خانواده های سوگوار،باردیگربه وزارت کارمتذکرمیشویم که برداشتن گروه بازرسی های ایمنی وعدم 

 99/0/12کارگران فلزکارمکانیک  این گونه حوادث می باشد. مهم آن وزارت خانه ازعوامل نظارت

ن وواسطه ها، *تولیدکنندگان میگودراستان بوشهربدلیل میگوی وارداتی تایلندی وچینی وحضوردالال

 ورشکست شدند.

 90/0/12* افزایش قیمت روؼن دربازار.                                                   آرمان 

عزت اله سحابی ،آزادیخواه وفعال اجتماعی دربخش آی سی یو بیمارستان بدلیل سکته مؽزی بستری 

 زومند است.ی را آرزکارمکانیک سالمتی این فعال سیاسشد.کارگران فل

*علیرضامحجوب:هرتؽییری که علیه منافع کارگران باشد،محکوم است.اصالح قانون کاروقتی معنا 

درصدی قیمت خوراکی وآشامیدنی 82داردکه حمایت ازکارگربشود.دستمزدفعلی پاسخگوی افزایش

 90/0/12کاروکارگر     نیست.                                                                            

 

دستمزد زحمتکشان  ه ها قیمتها جهانی می شود،بایدهدفمندسازی یاراناگربا 

 نیز جهانی شود.

مردم ایران با تحریم خرید کاالهای خارجی مشابه داخل، برادران و خواهران 

تحریم خرید کاالهای کارگرشان را در واحدهای تولیدی بیکار نخواهند کرد.

ارزه با سرمایه داری انگل تجاری وابسته به سرمایه داری جهانی ، مبخارجی

 است.

منصوراسالو،ابراهیم مددی،رضاشهابی،اعضای سندیکای کارگران شرکت 

واحداتوبوسرانی تهران ورضارخشان رییس هیات مدیره سندیکای کارگران 

 نیشکرهفت تپه رااز زندان آزاد کنید.

حسن ری،حسین کریمی سبزواری،،هادی کبیعلی اکبرپیرهادی،ناصرغالمی

اعضای سندیکای کارگران شرکت کریمی،حسن میرزایی،منصورحیات غیبی 

قربان علیپور،فریدون رانی تهران ورضارخشان،علی نجاتی،اتوبوسواحد

نیکوفر،محمدحیدری مهر،ازاعضای سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه و 

 ا بکار بازگردانید.  بهروزنیکوفر وجلیل احمدی ازکارگران نیشکر هفت تپه ر

 کارگران فلزکارمکانیک                                                  

 


