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*نامه اعتراضی بیش از033کارگرقراردادی درپروژه های نفت وگازوپتروشیمی به رییس مجلس.
«کارگران پروژه ای روزانه بیش از 21ساعت درشرایط طاقت فرسا کارمی کنند،اما ازبهداشت،تغذیه
وحقوق بسیارپایینی برخوردارند.کارگران پروژه ای دربیابانهای مناطق عمدتاگرمسیری فاقد امکانات
دورازخانواده وزندگی شهری ،ب رغم کارسخت وطاقت فرسا ،غذاومسکن مناسبی ندارندودر زیر کار
سخت،به سرعت فرسوده می شوند.این کارگران باروزانه 21ساعت کاراجباری،درمعرض اجحاف
کارفرمایانی قراردارندکه ازوجود بیکاری ونیاز آنان استفاده کرده واغلب ماهها حقوق آنان رابه
تعویق می اندازند.ماخواهان رعایت قوانین سختی کاروبازنشستگی پس ازبیست سال کارطبق قوانین
هستیم».
* توطئه های گوناگون ازتحریم توسط کشورهای امپریالیستی تا واردات توسط سرمایه داری تجاری
وهمچنین برداشت ازحوزه های نفت وگازمشترک بین ایران وکشورهای همسایه ونقش مخرب دالالن
مالی درعرصه اقتصادوسیاست نه تنها اقتصادکشوروآزادی وعدالت اجتماعی راباخطر روبه رو
ساخته است،بلکه دست سرمایه داری جهانی رابرای منزوی ساختن ایران درعرصه بین المللی و
سیاسی واقتصادی بازگذاشته است.درحالی تحریم های گوناگون علیه مردم ایران درحال اجراست که
دربخش موادغذایی وبهداشت این زحمتکشانندکه بیشترین آسیب راخواهند دید.سازماندهی برداشت
ازحوزه های نفت وگاز مشترک بین ایران وعربستان،قطر،عراق وثروتمندشدن این کشورها از
برداشت حوزه های نفت وگازدرحقیقت سرمایه زحمتکشان ایران به غارت برده می شودتا درآینده
تحریریه پیام فلزکار
فرزندان زحمتکشان ازاین سرمایه ملی محروم باشند.
*حسین کمالی وزیرسابق کار:اکثر کارگران کشورفقیرانه زندگی می کنندوکمبودفرصت های شغلی
برای جوانان موجب شده است تابسیاری ازآنان برغم آمادگی برای کاردرخانواده های خود سر بار
حقوق اندک خانواده باشند.افزایش تعدادمعتادان،میزان طالق،کاهش ازدواج وافزایش تعدادزندانیان بی
ارتباط بابیکاری،فقرونداری نیست.درصورتی که نرخ خط فقردرکشورحدودیک میلیون تومان
دستمزد درنظربگیریم به این نتیجه می رسیم که بیش از03درصدازکارگران زیرخط فقرگذران
معیشت می کنند.
* افزایش خریدوفروش اعضای بدن،نتیجه فقر دربین مردم
* اخیرااتحادیه اروپا درقطنامه ای بانک مرکزی ایران راتحریم کرد.دراین حال برخی ازتولیدکنندگان
سرمایه هایشان رابه خارج ازکشوربرده اندکه آثارناگواری روی اشتغال وتولید درداخل دارد.
امیدواریم سیاست گذاران ومسولین کشوردرس های جدی تری ازتحریم اخیربگیرند.چراکه سیاست
های درهای باز به نفع گروهی کمترازیک درصدجامعه است وبرنده چنین سیاست های بازدر اقتصاد
کشورعموما دالالن هستندکه بایدازاین مسئله درس گرفته وسیاست های آتی کشوررااصالح کند.

* رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار همسان سازی حقوق بازنشستگان شد و
گفت 03 :درصد بازنشستگان حداقل حقوق ودستمزد رادریافت می کنندکه بااین مستمری توانایی اداره
زندگی خود راندارند.درحال حاضربیش از 01میلین نفر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی اند و
ازخدمات آن بهره مند می شوند.سرانه درمان بازنشستگان که1هزار033تومان است به آنهاداده نمی
شودوهمچنین عدم اجرای قانون باعث شده که به سمت اجرایی شدن بیمه تکمیلی برای بازنشستگان
حرکت کنیم.فردبازنشسته باماهی 033هزارتومان حقوق پاسخگوی تامین حداقل هزینه های زندگی
خود نیست،بنابراین اجرای قانون همسان سازی برای رفع مشکالت این قشرازافراد جامعه بسیار
ضروری است.وخواستار درنظرگرفتن حق اوالدوحق همسربرای بازنشستگان شد.
*باخبرشدیم شیث امانی وصدیق کریمی اعضای اتحادیه آزادکارگران به 1/0سال حبس محکوم شده
اند.فشاربرفعالین کارگری درحالی صورت می گیردکه نابودی قانون کاردر دستور روز سرمایه
داری انگل تجاری قرار گرفته است .باتوجه به تبلیغات وحمایت گسترده دولت ومسئولین کشوری
ازتظاهرات زحمتکشان تسخیروال استریت ومحکوم کردن حمله وفشار براین زحمتکشان،رویه
تحریریه پیام فلزکار
دوگانه مسئولین بافعالین کارگری ایران قابل تامل است.
* مدیرعامل سایپادیزل دراظهارات ی بابیان اینکه کامیونی که سال گذشته به عنوان محصول ملی
رونمایی شدیک محصول کامالچینی است.
 متاسفانه وارونه گویی به رویه ای عادی درمیان مسوولین گردیده است .تحریریه پیام فلزکار* ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد پس ازقریب دوسال بطور
موقت آزادگردید.ما ضمن تبریک به خانواده وسندیکای کارگران شرکت واحد امیدواریم که این
تحریریه پیام فلزکار
مرخصی دایمی گردد.
* پشت پرده واردات بی رویه میوه.مسووالن وزارت صنعت معدن وتجارت باهماهنگی گمرک اقدام
به صدورمجوز واردات میوه درهنگام برداشت مرکبات،کرده اند.
*همکاری وزارتخانه های بازرگانی،راه،گمرک،بانک مرکزی و وز ارت اقتصادباگروه آریا و
اختالس 0333میلیاردی.گروه آریا عامل وزارت بازرگانی برای واردات بود.وزارت بازرگانی
مجوزهایی به شرکتهای زیرمجموعه این گروه اختالسگربرای واردات اقالم یارانه ای مانندگوشت
داده وتوصیه نامه ای نیزازطرف این وزارتخانه به بانک ملی برای باالبردن سقف وامهای بانک آریا
ارایه شده بود.برخی پروژه های راه سازی بدون رعایت ضابطه به شرکت های زیرمجموعه این
گروه واگذارشده بود.اعطای غیرق انونی احداث راه آهن شیراز،جهرم،بندرعباس ازطرف وزارت راه
و ترابری .واگذاری غیرقانونی کارخانه های دولتی مانندکارخانه ملی فوالد،ماشین سازی لرستان،
تراورس فنی مهندسی ابنیه راه آهن ازطرف سازمان خصوصی سازی به گروه آریا .بررسی پرونده
های مالیاتی گروه آریا ازدورزدن های قانون توسط این گروه نشان دارد.ازطریق گمرکات امکاناتی
که ستاد فوالدکشوردراختیاراین گروه قرارداده ازدیگرهمکاری های مراکزدولتی بااین گروه است.
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نتیجه این گزارش این است که سرمایه داری انگل تجاری در دولت حضورجدی داشته ودارد.واردات
هنوز ادامه دارد،خصوصی سازی برغم شکست طراحانش برای بهره وری بیشتر،جزنابودی زیر
ساخت های اقتصادهمچون فوالد و وابسته ترشدن اقتصادبه کشورهای خارجی ثمری نداشته است.
حمله به یکصدسال دستاوردهای کارگری چون قانون کارونابودی تامین اجتماعی وبیکاری روز
افزون درجامعه وافزایش ناهنجاری های جامعه برای بی ثباتی روزافزون حاصل تالش سرمایه
تحریریه پیام فلزکار
داری انگل تجاری وبه غایت خیانت کار به منافع ملی است.
*باخبرشدیم رضاشهابی کارگرسندیکایی شرکت واحد به دلیل اعتراض به آنچه وی بالتکلیفی خود
خوانده است دست به اعتصاب غذاهای مکررزده واین باعث مشکالت جسمی برایش گردیده است.
متاسفانه برخوردخارج ازقانون باکارگران سندیکالیست وفعالین کارگری به امری عادی تبدیل گردیده
است.کارگران فلزکارمکانیک ضمن محکوم نمودن برخوردهای غیرقانونی باهمه کارگران ،خواستار
تحریریه پیام فلزکار
آزادی همه فعالین کارگری منجمله رضاشهابی می باشد.
*پشت پرده واردات میوه.مدیرکل اموراستان های وزارت جهادکشاورزی:وزارت معدن وتجارت
وگمرک مسوول این اتفاق هستند.عملکرداین دو دستگاه باعث ضربه زدن به تولیدات داخل و
کشاورزان زحمتکش می شود.اگرواردات بی رویه میوه صورت گرفته ناشی ازتبانی این دودستگاه
است.اسنادی دراختیارداریم مبنی برمجوز واردات میوه ازسو ی وزارت معدن وتجارت وگمرک
است.
*باتمام شدن مدت مرخصی ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد شب گذشته او
به زندان بازگشت.درهمین روز رضاشهابی به دلیل مشکالت جسمی وبیماری های تشدیدشده درزندان
تحریریه پیام فلزکار
به بیمارستانی درتهران منتقل شد.
* درپی اظهارات سرپرست سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورمبنی برابالغ دستورالعمل نظام
استاد شاگردی درهفته جاری،علیرضاحیدری تصریح کرد:اجرای سیاست هایی ازقبیل نظام استاد
شاگردی موجب خواهدشدکه بیش از 03درصدکارگران فعال دربخش صنوف به بهانه مهارت آموزی
بصورت کارآموزدرواحدهای تولیدی کشورفعالیت کنند.سیاست هایی ازقبیل حذف شرایط سن کار
آموز درپیش نویس قانون کارویانظام استادشاگردی رادرراست ای حمایت ازنظام سرمایه داری است.
دولت قصد داردبااجرای سیاست هایی ازاین قبیل حقوق کارگران رابه یک سوم کاهش دهد.
* عده ای ناشناس باپتک نقش برجسته بهرام دوم راتخریب کردند.این نقش برجسته عمری1033ساله
دارد.حمله به میراث فرهنگی دردهه های اخیر بامسایل اقتصادی رابطه مستقیم دارد.هرچندکه رشد
تفکرطالبانی درچندساله اخیرسبب بی اعتنایی مسوولین به تاریخ وفرهنگ گذشتگان گردیده است و
نمونه بارز آن رادر ویرانی تخت جمشید شاهدیم،ولی این تهاجم عرصه هایی همچون تخریب قانون
تحریریه پیام فلزکار
کاررانیز دربر گرفته است .این تهاجم راباید جدی گرفت.
* یک کارگرنساجی درساری که بیش ازیکسال حقوق دریافت نکرده بود،به هنگام سخنرانی رییس
دولت دراین شهرپس ازانتقادازشرایط کارگران ومعضل بیکاری زحمتکشان کفشهای خودرا در
اعتراض به نابسامانی های اجتماعی بسوی آقای احمدی نژادپرتاب کرد.اوتوسط حفاظت دستگیرشد.

*بی توجهی بخش خصوصی به ایمنی کاربرای پنجمین بار دریک کارخانه حادثه آفرید.انفجارکوره
ذوب فلز درفوالدغدیریزد20کارگررابه کام مرگ کشید.دراین حادثه  21کارگرزخمی شدندکه حال
 22نفرازآنان وخیم است.مصرف مهمات اسقاطی عامل انفجاراعالم شده است.حوادث کار در ایران
 13درصدبیشترازکشورهای توسعه یافته است.فاجعه یزد درانتظارکارگران تمام کشور.
 بازه م سودآوری بیشتر به قیمت جان کارگران تمام شد.متاسفانه در وزارت کارگوشی برای شنیدنناله های خانواده های مصیبت دیده وجود ندارد.برای سرمایه داری انسانها به مثابه کاالهایی هستندکه
تا زمان سوددهی قابل ارزشند ودیگرهیچ.خواهران یزدی!برادران کارگرشما وخانواده هایشان هرگز
شما رافراموش نخواهندکردودراین مصیبت خودراشریک غم شما می دانند .کارگران فلزکارمکانیک
* نزدیک به  233نفرازکارگران شرکت ذوب آهن اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت حقوق 1ماهه
خوددرمقابل مجلس تجمع کردند.
* رحیمی معاون رییس جمهور:امروزدرایران گرسنه وجودندارد.
 بیکاری روزافزون کارگران وجوانان جویای کار،عدم پرداخت ماهها وگاه سالهاحقوق کارگراننساجی وشرکت مخابراتی راه دورشیرازفوالدولوله سازی اهواز،سرگردانی معلمان حق التدریسی،
حقوق003هزارتومانی وپایین ترکارگران در قاموس ایشان گرسنگی نیست .تحریریه پیام فلزکار
* عضوکمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات بااشاره به کسری بودجه دولت،مدعی شد:دولت احتماال
ازگرانی ارز20هزارمیلیارد تومان سودکرده است وقصد دارد کسری بودجه خودراازطریق سود
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ناشی ازگرانی سکه وارزتامین کند.
*براثرحادثه خارج شدن آب کولینگ(خنک کننده)ازژنراتورهای پاالیشگاه اصفهان،برق پاالیشگاه
قطع وشات دان(خاموشی)اظطراری اعالم شد.درحال حاضربرق پاالیشگاه قطع وتمام الین های
پاالیشگاه ازکارافتاده است.این حادثه یک مجروح داشته که براثررانش شدیدآب کولینگ پرتاب و
دچارجراحت شده وسریعابه بیمارستان منتقل شد.
* مثل اینکه تادرکشورحادثه ای همانندانفجارمراکزهسته ای ژاپن پیش نیاید مسوولین وزارت کارنمی
تحریریه پیام فلزکار
خواهند به خودزحمت داده بخش ایمنی وزارت خانه رافعال کنند.
* دبیرستادهدفمندی یارانه ها:یارانه هارفاه 03درصدمردم راافزایش داده است.
* ایشان مثل اینکه درایران زندگی نمی کنند.آقایان ازطالگشتن پشیمان گشته ایم لطف فرموده مارا
تحریریه پیام فلزکار
مس کنید.
* طلب خدمات کشوری آذرماه نیروهای مسلح به حساب بازنشستگان کشوری ولشگری وایزنشد.
* کسری دایمی حقوق واضافه کارکارکنان ناجا.
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*غالمرضاتوکلی عضوهیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی:امنیت شغلی کارگران بانهادینه
کردن قراردادهای موقت ازبین می رود.تعریف نامشخص درموردکاردایم،کارموقت وکارمعین و
نهادینه کردن قراردادهای موقت درکاردایم موجب ازبین رفتن امنیت شغلی کارگران می شود.
حمیدحاج اسماعیلی :اصالح قانون بیمه بیکار ی توسط مجلس باعث خواهدشدکه دولت درهنگام
اجرای قانو ن بیمه بیکاری وادغام صندوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی ،تامین اجتماعی را بطورکامل
تحت اختیارخودبگیرد.
*بدهی خارجی ایران درسال گذشته 20میلیاردو033میلیون دالر
* مجتمع کشت وصنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه(نازگل)بالغوقراردادازطرف کارفرما033
کارگررابیکارکرد.روندبیکاری هاازاوایل آ ذرماه شروع شده بود.یکی ازکارگران که به همراه دیگر
کارگران دردراداره کارکرمانشاه تجمع کرده بودچنین گفت:بیکارشدیم.سفره مان خالی شد.نمی دانیم
بادست خالی به فکراجاره های آخرماه باشیم یا دفترچه های قسط.
* عدم رعایت ایمنی ،ساختمان چهارطبقه ای درخیابان بهارتبریزفرو ریخت وچهارکارگر درزیر آوار
کشته شدند.تاسودجویی سرمایه داران حدی نداشته باشد واهمال وزارت کارهمچنان جان کارگران را
بگیرد.کارگران فلزکارمکانیک سوگواراین حادثه است وبه خانواده های این عزیزان تسلیت می
گوید.
* پیامدتحریم ایران توسط کشورهای اروپایی وآمریکایی :قطر0برابرایران درپارس جنوبی گاز
استخراج می کند.

*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
کارگرشان را در واحدهای تولیدی بیکار نخواهند کرد.تحریم خرید کاالهای
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.
علی اکبرپیرهادی،عضو سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران
ورضارخشان،علی نجاتی،قربان علیپور،فریدون نیکوفر،محمدحیدری مهر ،از
اعضای سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه و بهروزنیکوفر وجلیل احمدی از
کارگران فلزکارمکانیک
کارگران نیشکر هفت تپه را بکار بازگردانید.

