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ماه است که حقوق 7نفرهستند044وحدود* کارگران متروی اهوازکه برای شرکت کیسون کارمی کنند

 خودراازدست داده اند.کارگربراثرحادثه ناشی ازکاردرمتروجان 2نگرفته اند.تاکنون 

 * مسکن های مهرنه تنها دارای طرح جامع شهرسازی نیستندبلکه دارای کمترین امکانات زندگی نیز

 2224نیستند.زیرانه آسانسوردارندنه سیستم گرمایش وسرمایش نه حتاکابینت آشپزخانه ،بطوریکه از

واحدآن 244سکن تنهاطبق اطالعات وزارت م واحدمسکونی افتتاح شده درشهراقماری هشتگرد

  سکونت دراین چنین واحدهایی راندارند.مردم ایران روی دریایی از ومردم تمایلی به مسکونی شدند

آهن ومس وسایرکاالهای استراتژیک  ثروت زندگی می کنند،ازنفت وگازگرفته تامعادن سنگ

 22/2/94آرمان                          ایران مسکن مهربااین شرایط نیست. دیگر.درشان مردم

* نظرمعاون وزیرکار،نظری جاللی درموردقانون کار:انعطاف پذیری بیشتردرروابط کار،رونق 

 منعطف. فضای کسب وکار،تشویق سرمایه گذاری،حفظ اشتغال ومزد

بخورونمیرو زندگی نیروی کارارزان،مزد منعطف یالقمه نانی  ایجاد انعطاف پذیری درقانون کاریا -

 برده وارکارگران.                                                                      کارگرفلزکار

*نظر داریوش قنبری نماینده مجلس درموردقانون کار:نگرش جریان اصول گرایی درتغییر قانون 

قانون کار،این قانون رابه 22کاربه سبک نئولیبرال های غربی است.اضافه کردن یک بندبه ماده

بااصالح قانون کارودادن مجوز قانونی برای مجوزبیکاری کارگران توسط کارفرمایان تبدیل می کند.

بیکارکردن کارگران به کارفرمایان،می خواهندسکوت وسلب حق اعتراض،کرامت انسانی کارگران 

       94//22کاروکارگر                     مخدوش شود.                                                  

صندوق اصالح قانون کاربه نفع زحمتکشان یا سرمایه داری.* اطالعیه کارگران فلزکارمکانیک :

بین المللی پول به سرمایه داران همه کشورهادستورداده است که تامین اجتماعی باید خصوصی شده 

هیچگونه مزایایی برخوردار باشند. اولین قدم وبه جزیک دستمزد بخورونمیر زحمتکشان نبایداز

باتصویب طرح خروج کارگاههای زیرپنج نفرازشمولیت قانون کار در مجلس 24/22/78درتاریخ

نفرازقوانین حمایتی قانون کارمحروم شدند. دومین اقدام دراین راستا 444/844/2برداشته شدو

ر درمناطق ویژه تجاری درکشورمان بخشنامه وزارت کاردرخصوص برداشته شدن شمولیت قانون کا

 بود،یعنی بی حقوقی کامل دربخشی ازکشوروزنده شدن کاپیتاالسیون.



خواهران وبرادران کارگر،اصالح قانون کاردرچارچوب سیاست های هدفمندی یارانه هانمی تواند 

انگل  تامین کننده منافع کارگران وزحمتکشان باشد.سرمایه داری جهانخوارباهمدستی سرمایه داری

 تجاری داخلی نه تنها استقالل وآزادی مارا بلکه نان فرزندانمان رانیزهدف قرارداده است.

 04/2/94کارگران فلزکارمکانیک                                                                      

ه اخیراست که * رژیم دیکتاتوری سرهنگ قذافی سقوط کرد.این سومین رژیم خودکامه درچندماه

بااعتراض مردم برکنارمی شود.آنچه دراین میان قابل توجه است اشتیاق سرمایه داری جهانی به این 

برکناری است.پس ازکشف ذخایرجدیدنفت درلیبی که با اندازه ذخایرزیرزمینی نفت آمریکاست 

دیکتاتوریمن وبحرین به  نفت فزونی گرفت.آیااشتهای سرمایه داری جهانی برای تصرف وغارت این 

اندازه قذافی مردم خودرانکشته اندکه ناتوازانقالبیون لیبی حمایت می کندولی ازمردم معترض بحرین 

ویمن نه!!مااین سرنگونی را به همه زحمتکشان لیبیایی تبریک گفته آرزومندیم که سمت وسوی این 

 کارگران فلزکارمکانیک                        تغییربه نفع مردم لیبی باشد.                             

*دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران:برای توانمندسازی ومتحدشدن کارفرمایان 

 2/6/94بایدبه عضویت کانون عالی درآیند.                  کاروکارگر همه تشکل های کارفرمایی 

ی خودمتحدمی شوندوهیچ مانعی برای این کارندارند، سندیکا درحالی که کارفرمایان دراتحادیه ها -

 های کارگری نه تنها امکان تشکیل شدن ندارند،بلکه رهبرانشان زندانی نیزمی شوند.   کارگرفلزکار

میلیاردتومان بدهی دارد.کارگران کارخانه پارسیلون خرم آبادنزدیک 74رستان * کارخانه پارسیلون ل

ودرهفته های اخیربارهابرای رفع مشکل به  خودرادریافت نکرده اند که حقوق به هفت ماه است

 استانداری لرستان مراجعه کرداه اند.

باهمت سرمایه داری انگل تجاری بزرگترین کارخانه نخ نایلون درخاورمیانه به این روزافتاده تااین  -

 کارگرفلزکار              خائنین به کشوربتوانندباسهولت به واردات نخ نایلون مبادرت بورزند.   

 درصدی قیمت جهانی برنج.تایلندکه بزرگترین صادرکننده برنج جهان است،22* احتمال افزایش 

ازقیمت های درصدباالتر00ت برنج آسیاب نشده رانخست وزیرجدید این کشوروعده داده اس توسط

برای تقویت درآمدهای روستایی درنظرگرفته شده  اورزان خریداری می کند.این طرحبازارازکش

 است. 

ودرعوض سودرسانی به واردکنندگان خائن به  ردبگی ماهم یاد وجهادکشاورزی کاش وزیربازرگانی -

 کارگرفلزکار            فکرروستاییان غیرتمند وطنی باشد.                                       

پارچه چادرمشکی به گاهی مطرح می شودیک گروه سیاسی خاص درکشوردرموضوع واردات * 

چادرمشکی به کشورساالنه کشورفعالیت زیادی دارد.برآوردهانشان می دهدکه ازبابت واردات پارچه 

 دالرسودبه جیب واردکنندگان می رود. ردنیم میلیا

سخنرانی می کنند و پی گیرند. جاب بی دلیل نیست که اعضای یک حزب خاص به شدت درمورد ح -

 کارگرفلزکار                                   میلیون دالری درحجاب است.           244چون سود



دریاچه ارومیه می گذرد،جالب آن  ها ازکاردآجین کردن ممتدلساتالش برای نابودی دریاچه ارومیه.* 

دریاچه ارومیه  ازهمه سوفریادبرآمدپیش سال 22دحدویم این دریاچه خشک نشود.است که انتظاردار

درُشرف نابودی است.دکتراسماعیل کهرام:وضع دریاچه ارومیه خوب نیست.نمی توان بایک پیچ 

گوشتی بزرگ ساعتی ظریف راتعمیرکرد.براساس آماری که شرکت دولتی منابع آب ایران ارایه 

 سد دردست ساخت هستند22دکرده اند. آبرسانی به دریاچه ارومیه رامحدو،سد07کرده است امروز

 ازاین نیزجاده مشهورشهیدکالنتری بخش عمده ای از دیگردردست برنامه ریزی  است پیش سد04و

 8/6/94آرمان                                    این دریاچه رابه دوقسمت نامساوی تقسیم کرده بود.

ماه حقوق .جالب است 7اهوازدراعتراض به عدم پرداخت  کارگرشرکت کیسون044* ادامه اعتصاب 

 ومدیران این شرکت نیزمی گویند اهوازمی گویدمطالبه ای به شرکت کیسون ندارد که مدیرعامل مترو

 همه مبالغ پرداختی متروبه کارگران داده شده است.

 کارگران فلزکار               لطفاپیداکنیدآقای دزدمحترم را!!!!!                                       -

 هزارتومانی دربرج میالد. 044هزارتومانی وبستنی باروکش طالباقیمت268*  سروغذای 

هزارتومان هزینه می کنند مقایسه کنیدبا حقوق  044پولهای بادآورده راکه برای خوردن یک بستنی  -

 زکجا این پولهاراآورده اند.؟؟هزارتومانی یکماه حقوق یک کارگر.این افرادچه کسانی هستندوا 004

 کارگر فلزکار                                                                                               

 

 26/6/94آرمان                                    میلیونی کارمندبانک درخوزستان.094اختالس  *

میلیاردتومانی دربانک صادرات،و 0444انداری تهران،اختالس اختالس دراست کمترازیک هفته -

میلیون تومانی درخوزستان کشف می گردد.اینکه درشبکه بانکی واداری رشوه گیری و 094اختالس 

به امری عادی تبدیل شده است شکی نیست.اماآنچه قابل تامل است کشف ناگهانی این همه  فساد

بااین مبالغ می شد دریاچه امه آغازتبلیغات انتخاباتی است.اختالس درمدت یک هفته ای وآنهم درهنگ

 احیا ارومیه راکه درمعرض نابودی است ومجلس برای تخصیص بودجه اش دست به دست می کند،

کرد.بیمارستانهاراازاین وضع فالکت بارنجات داد.همه راههای کشورراکه به بالی جان مسافرین 

ظریف درماجرای اختالس بانک صادرات ابتکاری است که تبدیل شده است،مرمت وآبادکرد.نکته 

آقای جهرمی دراین بانک باب کرد.بانک صادرات تبلیغ می کردکه اگرمیخواهیدارزش پولتان ازبین 

،بلکه بدلیل پولتان رادراین بانک تبدیل به طالکنید.این ابتکارنه تنهاارزش پول ملی راکاهش داد نرود

ک سعی دروام دادن وگرفتن سودبودکه باعث بروزچنین اختالسی شد حجم باالی پول انبارشده دربان

 کارگرفلزکار                             واین همه تنهاازتفکرسرمایه داری انگل تجاری برمی خیزد.

 میلیون نفردرتهران بیسوادوکم سوادهستند.6/2* 

 کارگرفلزکار              بایدازریاست نهضت سوادآموزی پرسید:پس شماکجایید وچه می کردید؟ -



 رییس اتحادیه کارگران پیمانی وقراردادی سراسرکشورخواستارانحالل شرکت های پیمانکاری شد* 

.درحال حاضرکارگران است هزارتومان044ر،تنهاسال سابقه کا24حقوق کارگرپیمانی باواعالم کرد:

شش بیمه نیستند.درحال حاضر روزمزدبا دوتاسه سال سابقه فعالیت درواحدهای تولیدی کشورتحت پو

ع کارگری مدرصدکارگران روزمزدتحت پوشش بیمه قراردارند.نرخ خط فقردربین جوا24کمتر

 هزارتومان رسیده است.644افزایش یافته است.نرخ خط فقردرکالنشهرهای کشوربه یک میلیون

 29/6/94آرمان                                                                                             

 

 22/6/94خداحافظ اقتصادکوپنی.                                              آرمان :* وزیربازرگانی 

خداحافظ اقتصادی که کمترین گرانی رادر زمان توتجربه کردیم .خداحافظ اقتصادی که کمترین  -

انگل تجاری بابودن توسرمایه اش چندین هزاربرابرنشد. واردات درزمان تواتفاق افتاد وسرمایه داری 

 خداحافظ اقتصادی که برای محرومین حداقل احتیاجات روزمره راباقیمت ارزان مهیاکرده بودی.

 کارگرفلزکار                                                                                                

                                                          

* زنان،مالک مسکن مهرنمی شوند.درچندهفته اخیربسیاری اززنان متقاضی دریافت مسکن مهرکه 

 خبر با ه درمنطقه پردیس اقدام به ثبت نام کرده اندگذشته برای دریافت مسکن مهربه ویژطی یکسال 

خانه هاآماده »درکناراین مشکل«خانه های خودرابه نام همسرانشان کنند»جدیدی مواجه شدند،اینکه

است وتنهابحث آب وبرق وگازآن باقی مانده،هرموقع آب وبرق وگازآن راه اندازی شود،خانه هابه 

این درحالی است که متقاضیان می گویند:هنگام ثبت نام به مااعالم کرده «مردم تحویل داده خواهدشد

 واریز شهریورمسکن مهرپردیس به آنهاواگذارمی شود.ازسوی دیگرمتقاضیان باوجود بودندکه تاپایان

هفت میلیون به حساب بانک مسکن به عنوان پیش پرداخت دریافت مسکن مهر،هنوزنمی دانندکه خانه 

باوجودآنکه مسووالن مسکن مهربه هنگام هایشان چندمتری بوده ویاحتادرکدام فازپردیس قراردارد.

ن دریافت مسکن مهراعالم کردندکه نهایت پرداخت پول نقدبرای دریافت یک دستگاه قاضیاثبت نام مت

میلیون تومان 24تا27میلیون تومان است اماهم اکنون متقاضیان بایدمبلغی درحدود22الی24آپارتمان 

 پرداخت کنند.

  20/6/94*قاچاق گسترده پارچه  ولباس صنعت نساجی کشوررابه ورطه نابودی کشانده است.آرمان 

سال 11مطلع شدیم کارگرنقاش شاهرخ زمانی که چندی پیش درتبریزدستگیرشده بود دردادگاه به  -

میلیاردتومانی باچراغ آمده گزیده ترمی برند،حبس 3333حبس محکوم شده است.درحالی که دزدان 

واستار ااساله برای یک کارگرنقاش ازکج سلیقگی محاکمه کنندگان حکایت دارد.کارگران فلزکارخ

 آزادی کلیه کارگران دربند می باشد.

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 دستمزد زحمتکشان نیز جهانی شود.

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

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

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

 است.

ابراهیم مددی،رضاشهابی،اعضای سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی 

 تهران رااز زندان آزاد کنید.

ی،حسن علی اکبرپیرهادی،ناصرغالمی،هادی کبیری،حسین کریمی سبزوار

کریمی،حسن میرزایی،منصورحیات غیبی اعضای سندیکای کارگران شرکت 

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.  

 کارگران فلزکارمکانیک                                                  

 


