
 
 
 
 
 

 اعتراضات کارگری ادامه دارد
 

افت حقوق و دستمزدهای يپس از هفت روز اعتراض و تحصن کارگران معادن و شهرداری بافق، برای در
:معوقه  

کصد نفر از کارگران قراردادی شهرداری بناب در اعتراض به حکم اخراج و دستمزدهای پرداخت نشده، ينک يا
سه ماه است که حقوق کارگران پرداخت نشده و کارگران در . تجمع کرده اندن شهر يدر مقابل شهرداری ا

 ابدگی به خواست کارگران و ين تجمع اعتراضی ، پس از قول و رسيا. ار اسفناکی بسر می برنديموقعیت بس
.افتيان يم پايتی رژيدخالت مأموران انتظامی و امن  

 
رده و خواهان رسمی در مقابل درب کارخانه تحصن ک نفر از کارگران فصلی قند شاهرود 150ل ان حيدر هم

ط يشرا. ستنديکارگران اعالم کرده اند که حاضر به کار موقت فصلی ن. کارخانه هستندشدن استخدام خود در 
کارگران خواهان استخدام رسمی شدن خود . ن می کنديم زندگی آنان راتأميکاری که فقط در هر سال، سه ماه و ن

ادی يکه ادامه دارد و خبر اعتراض باز تاب زن روز است يد که اعتراض کارگران چنديی افزان خبر ميا. هستند
.در شهر داشته است  

  
 کارگر شبنم هرمز در مقابل مرغداری هرمزگان تجمع کرده و خواهان 320گر اعالم شده است که ياز طرف د
 در مشهد در اعتراض به  شرکت روشنگرست که کارگرانين در حاليا.  خود می باشندی پرداخت نشده دستمزدها

 ماهه گذشته، در مقابل اداره کار شهر مشهد دست به تجمع اعتراض 6شان در ياخراج و عدم پرداخت دستمزدها
. خواهان بازگشت به کار خود شده اندزده و   

 
ق ين چاپ گستر در اعتراض به تعوي از کارگران چاپخانه آرم مهر ماه، جمعی6ست که روز يگر حاکيخبرهای د

ن اعتراض يا. ن روزنامه دست به تجمعی اعتراضی زدنديشان در مقابل دفتر مرکزی اي ماه حقوق و دستمزدها4
 شگامان، که همگی طرف قرار دادين و پيدر حالی انجام می شود که کارگران چاپحانه های نور حکمت، آرم

کارگران خواهان بازگشت به کار . ار شده انديكده شده و کارگران آن بيلی کشيم می باشند، به تعطجروزنامه جام 
  .ه اندو پرداخت فوری دستمزدهای معوقه شان شد

 
است يطی ادامه دارد که سياعتراضات کارگری برای پرداخت دستمزدهای معوقه و بازگشت به کار در شرا

ل اقتصادی با شدت تمام در حال ياست تعديع و کارخانجات و سيصنای سازر بر خصوصی يحکومت اسالمی دا
ن يا. ستيز و فقر و گرسنگی بر کارگران نيگاری، دستمزدهای ناچيکاری، بيل بياستی که جز تحميس. اجراست

کاران و ياغل، بن شران، کارگراي  ارانيدن تمام کارگران و مزدبگيدان کشيد بابه مير انسانی را باياست غيس
ز تنها خبری است يکاری، گرسنگی، عدم پرداخت دستمزدها، دستمزدهای ناچيچرا که ب. نان در هم شکستجوا

.ران می رسديکه بدون سانسور در حکومت اسالمی به همه خانه های کارگران و مزد بگ  
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