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 *اخراج کارگران کارخانه پرنده آبی در رشت.

ان منتظربازگشایی کارخانه ودریافت حقوق *دوهفته ازتعطیلی کارخانه نخ تبد می گذرد وکارگر

 معوقه خودهستند.

 نفرازکارگران سد زیویه.41*اخراج 

 *تجمع کارگران کارخانه ریسندگی دررشت به جهت مشکالت کارگران.

 کاروکارگر      نفرازکارگران معدن طالی آبدره تکاب وتجمع آنهادرمقابل فرمانداری.052*اخراج 

 یکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحدباخانواده خوددرزندان اوین.*مالقات رضاشهابی عضوسند

*پیام همبستگی کنفدراسیون جهانی کارگران باکارگران ایرانی.دراین پیام ازمبارزات کارگران و 

سندیکاهای کارگران شرکت واحدوسندیکای کارگران هفت تپه اهوازحمایت کرده واعتراض خودرا 

ره سندیکای حکم زندان برای رییس هیات مدیواعالم یکایی ،نسبت به دستگیری کارگران سند

 ند.کارگران هفت تپه محکوم کرد

درمقابل خبرگزاری بی بی *سندیکاهای کارگری لندن دراعتراض فشار به فعالین سندیکایی ایران ،

 سی دست به تجمع زدند.             کارگران فلزکار

 هش تعرفه واردات سیب،تضعیف صادرات است.*مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرکبات:کا

 درصدمشترکان.72هزارتومانی قبوض آب برای5*افزایش 

 هزارتن برنج ازتایلندخریداری کرد.92*ایران

 *موزچینی هم واردایران شد.

 48/9/89*معاون وزیرمسکن:تمام ایرانی ها تا پایان برنامه پنجم خانه دارمی شوند.          آرمان

ه رغم قولهای داده شده قبلی برای پرداخت مابه التفاوت ساعت کارپرستاران هنوز *وزیربهداشت:ب

 بودجه ای به دست مانرسیده است.

هزارتومان افزایش خواهد 5تا1درحدالگومصرف دارند *معاون وزیرنیرو:قبوض آب مشترکانی که

 یافت.

 *وزیرکار:پیمان کاران نیروی انسانی راحذف می کنیم.
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ساختمانی کشور:دربرخی ازشهرستانهامسووالن محلی تامین اجتماعی بااشکال  *نماینده کارگران

 تراشی مانع دسترسی کارگران ساختمانی به مزایای بیمه اجباری می شوند.

 هزارتومان افزایش یابد.122*محمدعطاردیان )کارفرما(:حداقل دستمزدکارگران به

تم بخشی کرده کارگران وخانواده هایشان بانرخ تورم موجودوافزایش هزینه ها آقای عطاردیان حا-

 رامحکوم به مرگی تدریجی می کنند.    کارگران فلزکار

،آفریقای 6/9درصدرسیده است.درعین حال این نرخ درآمریکا3/45بیکاری درایران به*نرخ 

،کره 0/0،سنگاپور3/3،مالزی7/3،سویس3/3است.نروژبا7/40،بلژیک5/02،اسپانیا3/05جنوبی

 وضعیت مناسبی ازنظراشتغال ونرخ بیکاری دارند. درصد9/2د،تایلن1/3جنوبی

*اعتصاب سراسری جمهوری چک رادربرگرفت.بااعالم دولت برای صرفه جویی اقتصادی که 

به برنامه های دولتی دراعتراض  هزارکارمند402درصدازحقوق کارمندان کاسته خواهدشد، 42

 دولت دست ازکارکشیدند.

س کارگران مهاجرمی توانند دراین کشورادامه تحصیل دهندومدارک *مقامات آموزشی چین:ازاین پ

 دانشگاهی کسب کنند.برنامه های آموزشی ارایه شده دربخش اقتصادومدیریت وحقوق هستند.

 02/9/89کاروکارگر                                                                                          

صوبه جدیدبرنامه پنجم توسعه که مراکزآموزشی خصوصی سازی خواهدشد،این عمل باتوجه به م-

 جران بسیارتامل برانگیزاست.    کارگران فلزکارمکانیکامقامات چینی آنهم برای مه

*پیمان فروزش رییس هیات تحقیق وتفحص ازنظام بانکی: تادلتان بخواهد دانه درشت داریم که پول 

 04/9/89ه اند.                    روزنامه آسیاازبانکها گرفته و پس نداد

نه درایران بلکه درخارج ازکشورسرمایه ا ر سرمایه داری انگل تجاری،وامهای گرفته ازبانکها-

ضربات کاری به اقتصادملی واردمی کنند.سرمایه گذاری کرده وباپرداخت نکردن بدهی های خود

بودوباگرفتن وام ازبانکهاوپرداخت نکردن اقساط آن داری انگل تجاری باواردات بی رویه صنایع رانا

وخارج کردن ارزهای باارزش ملی متعلق به زحمتکشان وسرمایه گذاری دربانکهای خارجی ،به 

 ستون پنجم دشمن برای نابودی استقالل اقتصادی وسیاسی تبدیل شده است.    کارگران فلزکار

وکارگران  که طیف وسیعی ازکارمندان *عضوکمیسیون برنامه وبودجه:دهک های میانی جامعه

راتشکیل می دهند،یارانه دریافتی کفاف هزینه هایشان رانمی کند.افزایش درآمدماهانه این دهک 

هابسیارکمترازصعودقیمتهاخواهدبود.میزان دستمزدبه اضافه یارانه نقدی کارمندان وکارگران بسیار 

 یداقتصادی بیشتربسازندوخویشتن داری کنند.کمترازجهش قیمت ها خواهدبودوطبقات بایدباشرایط جد

 00/9/89کاروکارگر                                                                                  

 باالخره کسی پیداشد و حقیقت رابه زبان آورد.                           کارگران فلزکار-

 زنان کارگرباکوچکترین بحرانی اخراج می شوند.ازندران:*مسوول اتحادیه زنان کارگراستان م



*نماینده زنجان درمجلس:مردم به خاطرگرانی وبیکاری تحت فشارند،دولت بایدبه تغییرجدی سیاست 

 ها وادارشود.

 *معاون وزیرجهاد:گرانی گوجه فرنگی طبیعی است.

 کارگران فلزکار           هم طبیعی است. آقای معاون وزیربی تحرکی شمادرگران شدن موادغذایی-

 00/9/89*وزیرکار:اجرانکردن بیمه کارگران ساختمانی پیگردقانونی دارد.                آفتاب یزد

 ، ساختمانی ماه پس ازبخشنامه اجرایی بیمه اجباری کارگران9 وزیرخبرندارندکه متاسفانه آقای -

همچنان دربایگانی خاک می خورد. هنوزاین مهم به انجام نرسیده وبیمه کارگران ساختمانی 

یکصدساله داردو برخورداری همه کارگران ازبیمه اجباری بخصوص کارگران ساختمانی قدمتی 

 سندیکاهای کارگری پیش قدم مبارزه دراجرایی شدن بیمه اجرایی کارگران هستند.    کارگران فلزکار

ین ثروت ملی درحال نابودی *بیش ازیکماه است که جنگل های شمال ایران طمعه حریق شده وا

است.بایک تدبیرملی می توان این بال راخاموش ساخت.کارگران فلزکارمکانیک تاسف خودرا از 

 نابودی جنگل های شمال کشوراظهارمی دارد.

 ماه است ،حقوق نگرفته اند.1درصدازکارگران نیشابور 45* 

درباره تامین مالی ت کاراست.آرزوی وزار،*وزیرکار:اجرای طرح بیمه بیکاری به متقاضیان کار

طرح بیمه بیکاری برای متقاضیان این موضوع هنوزنهایی نشده وتاکنون منبع خاصی برای آن از 

 سوی مجلس پیش بینی نشده است،ویکی ازچالش های این طرح نیزمنابع مالی اجرای آن است.

 میلیون دالری کاال ازبنگالدش به ایران.43*واردات 

 نی هم واردبازارشد.* رب گوجه فرنگی چی

درصد  72تا 02*داریوش قنبری:براساس آنچه اقتصاددانان خبره کشوربیان کرده اندتورم سال آتی از

 افزایش پیدامی کند.

 03/9/89* انحصارواردات کیف به ایران دراختیار امارات وچین است.                آرمان

درصد کل 00می رود.سپرده های ایرانیان،*سپرده های بانکی ایرانیان درترکیه روزبه روزباال 

سپرده های خارجی بانکهای ترکیه را تشکیل می دهد.هم اکنون ایران ازطریق بانکهای ترکیه،لایر 

 03/9/89ایران را با لیره ترکیه وپس ازآن لیره ترکیه را با یورو مبادله می کند.   روزنامه آسیا    

عزیزمان ایران گل تجاری می باشد.فرارسرمایه ها ازکشورالبته منظور ازایرانیان،سرمایه داری ان-

تنها مختص به ترکیه نمی شود.کشورهایی همچون امارات نیزسهم بزرگی ازاین فرارسرمایه ها را 

درخود جای داده است.البته رندی سرمایه داری ترکیه هم قابل تامل است،آنان برای تبدیل لایر به 

ادی بدست بیاورند اول لایر رابه لیرترکیه وسپس به یورو تبدیل یورو یا دالربرای آنکه اسکونت زی

 باراسکونت پول بگیرند.        کارگران فلزکار0می کنند تا ازسرمایه داری انگل واحمق تجاری 



نفردراین کشورشد وهمچنین 32* بارندگی شدید وطوالنی مدت درونزویال موجب قربانی شدن بیش از

ترک خانه وکاشانه خود شدند.هوگوچاوز رییس جمهور ونزویال حتی هزاران نفرازمردم مجبوربه 

 نفراز 62کاخ ریاست جمهوری خودرا به عنوان مسکن موقت دراختیارسیل زدگان قرارداد.حدود 

مردمی که خانه های خود را طی بارندگی ازدست دادند تا زمان ساخته شدن خانه های جدید،درمحل 

 خواهند کرد.اقامت رییس جمهورونزویال زندگی 

 باشند. ادامه انتقاد ها ازبی توجهی مسووالن درباره ایمنی معادن:وزرای صنایع وکارباید پاسخگو*

هنوزخبرجدیدی درباره وضع معدنچیان گرفتارمنتشرنشده است وهمین امرسبب افزایش نگرانی 

 خانواده های کارگران مفقود درمعدن شده است.

درصد کارگران قراردادی وپیمانی هستند.بیات با 82وپیمانی:* رییس اتحادیه کارگران قراردادی 

قانون کارگفت،کارگرانی که بصورت دایم درشرکت هایی مثل ایران 7ماده 0اشاره به تبصره 

 سایپا،شهاب خودرو مشغول بکارند دیگرنمی شود موقت محسوب شوند. خودرو،

انگلیس به صرفه  برابرواصراردولت سرمایه داری3نگلیسی به *بانهایی شدن شهریه دانشجویان ا

جویی اقتصادی وکاهش خدمات درمانی، اتحادیه های کارگری  انگلیس ازهمه زحمتکشان ومزد 

 بگیران خواستند تاخودرابرای اعتصاب های سراسری اسفندماه آماده سازند.     کارگران فلزکار

امین اجتماعی برپیگیری اجرای قانون بیمه کارگران درنشست دبیرکل خانه کارگرومدیرعامل ت*

ساختمانی تاکیدشد.باتوجه به آیین نامه اجرایی هیات دولت که طبق آن وزارت رفاه وتامین اجتماعی 

 هزار کارگر ساختمانی اقدام کنند.022نسبت به بیمه کردن 4389مکلفندتا پایان سال 

، شد ار برای اثبات اشتغال یک میلیون نفر،قرار*درجلسه شورای عالی اشتغال،دروزارت کار،وزیرک

 مستندات ارایه کند.

*اتحادیه های کارگری یونان باردیگرعلیه تصمیم دولت این کشور درباره کاهش میزان دستمزدها 

 دست به تظاهرات یکروزه زدنند.

ز معادن زغال سنگ یکی اشنبه درمنطقه هجتک کرمان زیرآوارکشته شدند. *چهارمعدنچی روزسه

حادثه خیزترین کارگاههای منطقه کرمان است.باوجودی که مسووالن وزارت صنایع ومعادن 

کشوربارها مدعی افزایش ایمنی درمعادن کشورشده اند،امابروزسوانحی ازاین دست نشان می دهدکه 

استانداردهای ایمنی درمعادن ایران هنوزفاصله زیادی بااستانداردهای جهانی دارد.شواهدنشان می 

 د که این کارفرمایان هستند که باسهل انگاری وحتا ازروی عمدوبه منظورکاهش هزینه های خودده

 07/9/89تامین ایمنی نیروهای کارخودرانادیده میگیرند.                               کاروکارگر

نواده کارگری بی رخااهبازهم سودجویی کارفرمایان حادثه ای آفریدوچ

ی مکررفعالین سندیکایی وآگاهان به امور معادن سرپرست شدند.هشدارها

 متاسفانه گوش شنوایی برای حرص وآزسرمایه داران باقی نگذارده است.

ماضمن همدردی باخانواده های کارگران داغدارتوجه مسوولین امررابه این 



از حذف بخش بازرسی وایمنی وزارت کارجلب نموده ،اعالم می  حوادث پس

 ضدکارگری وضدقانون اساسی پیامدی جزکشتار کنیم که تصویب قوانین

ای کارگری سنگرزحمتکشان وهمه زحمتکشان درمحیط کارندارد.سندیکاه

بگیران برای حفظ دستاوردهای یکصدساله طبقه کارگراست.بی دلیل مزد

هراسی  نیست که کارفرمایان ازپاگرفتن وقدرتمندی سندیکاهای کارگری در

 ککارگران فلزکارمکانی               شبانه روزی بسرمی برند.

* برخالف وعده های داده شده،واردات برنج همچنان ادامه دارد.درحالی که اواسط شهریورماه سال 

جاری وزیرجهاد کشاورزی درنامه ای به وزیربازرگانی توقف واردات برنج تاآذرماه را درخواست 

برنج درنیمه نخست امسال برنج وارد  کرده بود.دردوماه مهروآبان تقریبا به اندازه نیمی ازواردات

 08/9/89کشورشده است.                                                                کاروکارگر       

سرمایه داری انگل تجاری هرگزسودهای افسانه ای ازواردات را حتی به قیمت نابودی سالمتی  -

 کارگران فلزکار                                              مردم واقتصاد ملی،رها نخواهد کرد.      

هزارنفرازنخبگان کشورمهاجرت می 452* عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس:ساالنه نزدیک به 

 کنند.

تومان به 122تومان یارانه نقدی به حساب شهروندان قیمت بنزین آزاد از 222/84* با واریز 

تومان .گازوییل به 322تومان به 452تومان،بربری از022ومان به ت422تومان نان تافتون از722

 09/9/89تومان افزایش یافت.                                                       آرمان    352

 با توجه به ثابت بودن دستمزدها وحقوق مزدبگیران،افزایش های سرسام آورنان وسوخت،-

زندگی خود  هزارتومان این افزایش رادرتمامی سطوح 222/84 زحمتکشان چگونه می توانند با

 جبران کنند ازجمله گوشت،قندوشکر،روغن،پوشاک،بهداشت؟             کارگران فلزکار

شرکت زرجین بافت ایالم حدود یکماه است .نفرکارگر482*تعطیلی بزرگترین شرکت تولیدی ایالم با 

 که تعطیل وکارگران آن بیکارهستند.

کارگرتعطیل شده است.این واحد متعلق به بخش خصوصی  412نا:شرکت چینی نورخرم دره با * ایل

 سال سابقه فعالیت است.کارگران این واحد به بیمه بیکاری معرفی شده اند.00است ودارای 

 *یکماه است تهرانی ها سم تنفس می کنند.

 درصد است.01*نرخ بیکاری درارومیه 

 .گران شد تومان402تومان وگوشت مرغ نیز 75تومان،لواش 342*افزایش قیمت نان بربری به 

 32/9/89آرمان                                                                                       



 *معادن پژوهشی وزیرآموزش:آمارسوء مصرف مواد مخدر دانش آموزان محرمانه است.

 4/42/89شرق                                                                                       

*تظاهرات سندیکاهای کارگری برعلیه سیاست ریاضت اقتصادی دولت یونان.کارگران پارچه نوشته 

هایی با خود حمل می کردند که نوشته شده بود:کارگران وکارمندان نبایستی بارمشکالت اقتصادی 

ه دوش می کشند،دولت دست ازاجرای خواسته های صندوق بین المللی پول کشوررا به تنهایی ب

بردارد.دولت یونان برای دریافت وام ازبانک جهانی وصندوق بین المللی پول پذیرفته است تا هزینه 

 درصد کاهش دهد. 35های خدمات اداری کشوررا تا حدود 

کت واحد وهیات بازگشایی سندیکای *با فروریختن معدن اشکیلی سندیکای کارگران اتوبوسرانی شر

تن ازمعدنچیان وحذف بازرسی  1کارگران فلزکارمکانیک اطالعیه ای مشترک دراعتراض به مرگ 

 وایمنی وزارت کارصادرکردند.

*تجمع کارکنان مخابرات استان تهران درمحوطه ساختمان این شرکت.این اعتراض به وضعیت 

نامشخص بودن وضعیت اری صوری وغیررقابتی آن،ماه پس ازواگذ41نابسامان شرکت مخابرات،

 استخدامی ها وحقوق ودستمزد ها ومبهم بودن آینده شرکت شکل گرفته است.

 *یک مسوول اداره کارکرمان:احتمال مرگ معدنچیان افزایش یافت.

*عضوهیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار:باتوجه به تورم ساالنه واثرات اجرای 

  فمندی یارانه ها،حقوق کارگران نباید ازیک میلیون تومان کمترباشد.هزینه اجاره مسکن،قانون هد

 قلم ازکاالهای اساسی به شکل قابل مالحظه ای افزایش یافته است.35آموزش فرزندان و

*دبیراجرایی خانه کارگرکاشان:تبدیل سازمان تامین اجتماعی به صندوق موجب ضررکارگران 

 0/42/89کاروکارگر                                                            وبازنشستگان شد.   

 *آزادی علی کمساری ازاعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحداز زندان اوین.

درگذشت علی امید ازرهبران جنبش کارگری صنعت نفت دردوره رضاخان ومحمدرضا  3/42/89* 

ن سالخورده صنعت نفت آبادان که علی امید را دیده ومی شناختند .کارگرا4350پهلوی درسال 

تعریف می کنند که اودرمبارزه با کارفرمایان شرکت انگلیسی نفت آبادان ومامورین دولت دردفاع 

ازحقوق کارگران کوچکترین تردید وخوفی به خود راه نمی داد.شجاع وبی باک بود برای خدمت به 

 وراهش پررهرو باد.همیشه کف دستش بود.یادش گرامی  کارگران به قول معروف جانش

 کارگران فلزکارمکانیک                                                                                

 *احمد توکلی:اگرمسووالن دروغ نگویند،شاخص اطمینان باال می رود.

 د.برابرش3*صادرات بنزین هواپیما ازترکیه به ایران 



 *ایلنا:گیالن با بحران کارگری مواجه است.کارخانه های مهم صنعتی گیالن اعم ازخاوردخانیات،

ایران پوپلین وایران کنف درمعرض ورشکستگی قراردارند واین نگرانی وجود دارد که هزاران 

 1/42/89کارگرزحمتکش بیکاربشوند.                                     آرمان      

 واردات سیب،نارنگی وپرتقال صفرشد. *تعرفه

 خوشا بحال سرمایه داری انگل تجاری که راه نابودی باغداری ایران را هموارخواهند کرد. -

 7/42/89آرمان                                                                                         

 

 

 

،بایذ دستمسدىا نیس جيانی می شٌد ن یارانو ىا قیمتيااگربا ىذفمنذ کرد

 جيانی شٌد.

مشابو داخل،برادران  زحمتکشان ایرانی با تحریم خریذکاالىای خارجی

کاالىای  نخٌاىنذکرد.تحریم خریذکارگرشان رادرًاحذىای تٌلیذی بیکار

خارجی مبارزه با سرمایو داری انگل تجاری ًابستو بو سرمایو داری 

 جيانی است.

،علی ،غالمرضاغالمحسینییم مذدی،رضاشيابیمنصٌراسالٌ،ابراى

 اعضای ىیات مذیره سنذیکای کارگران شرکت ًاحذ نظری اکبر

،حکم زنذان رضا رخشان رییس از زنذان آزاد اتٌبٌسرانی تيران را

                                                                                      کنیذ.یکای کارگران نیشکرىفت تپو رالغٌىیات مذیره سنذ

 کارگران فلسکارمکانیک

 


