
 دستمزد کارگران فورًا و بی قيد و شرط بايد پرداخت شود
 بيمه بيکاری مکفی حق همه کارگران آماده بکار و خصوصًا اخراجی هاست

 
پس از يازده ماه عدم دريافت حقوق و دستمزد ، کارگران بجان آمده شرکت توليدی نخ ناز رشت، دست به تحصن و 

کارگرانی که قادر به پرداخت هزينه های . جتماعی گيالن زده انداعتراض در مقابل ساختمان اداره کل تأمين ا
ضروری زندگی اشان نيستند و بخاطر واگذاری کارخانه در بخش خصوصی واينک تعطيلی آن، در بالتکليفی بسر 

.می برند؛ خواهان قرار گرفتن تحت پوشش بيمه بيکاری هستند  

  
 رو به اضمحالل است و کارخانه های نساجی، يکی پس از اين در حاليست که خبر می رسد صنايع نساجی گيالن

از آن جمله است صنايع ابريشم . ديگری تعطيل می شوند و هزاران کارگر اين صنايع به صف بيکاران می پيوندند
گيالن که تعطيل شده و کارگرآن در بالتکليفی بسر می برند در  همين حال گزارشات حاکی است از بحران در 

.  واحد توليدی اين استان است40يدی در استان قزوين و در آستانه تعطيل بودن واحدهای تول  
 

آنان با برافراشتن پرچم مطالباتی خود، يعنی پرداخت . بی شکی کارگران شرکت توليدی نخ ناز رشت تنها نيستند
ارگران ايران را فوری دستمزدهای خود و تحت پوشش بيمه بيکاری قرار گرفتن کارگران، بار ديگر خواست همه ک

سندگی و نساجی کاشان، يفرياد کرده اند می بايست به کارگران اخراجی و بيکار شده صنايع ابريشم گيالن، کارخانه ر
شان پرداخت شود و يفورًا تمام حقوق و دستمزدها... بانی وزارت نفت، شرکت آذر آب اراک و يشرکت خدمات و پشت

ع و يمی که براحتی با به حراج گذاردن کارخانجات و صنايرژ. رندي قرار گکاری مکفیيمه بيد آنان تحت پوشش بيبا
. ست به عقب رانده شوديران بگذارد، می باينه بحران را بر دوش کارگران و مزدبگيمنابع کشور، می خواهد هز

نه يزن ثروت را صرف هيمی که بر تمام ثروت کشور و منابع نفتی و گازی اقتصادی کشور چنگ انداخته و ايرژ
نه يست هزيون و آقازاده های می کند می بايش و نوش روحانيها، وعيغاتی و خوش گذرانيتی و نظامی وتبليهای امن

روی از يران و پياسی حاکم بر ايبحرانی که بخاطر ساختار اقتصادی ، اجتماعی و س. رديبحران را بر عهده گ
. استهای بانک جهانی بوجود آمده استيس  

 
ران و اعتراضات آنان برای همه توان خود از خواست کارگران اي راه کارگر با -رانيانقالبی اسازمان کارگران 

ش دستمزدها، تحت پوشش قرار گرفتن همه يد و شرط همه دستمزدهای عقب افتاده،ا فزايپرداخت فوری و بی ق
ت می کند و همه مردم يحماکاری به آنان يمه بيکاری و پرداخت مکفی بيمه بيکارگران و افراد آماده بکار تحت ب

!ت از خواست کارگران فرا می خوانديران را به حمايا  
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