
 اعتراضات کارگری عليه عدم پرداخت دستمزدها و برای افزايش حقوق ودستمزدها
 

بنا به گزارشات انتشار . بار ديگر کارگران ايران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان دست به اعتصاب زده اند
جمع کرده و خواستار پرداخت  نفر از کارگران ايران برک روز گذشته در مقابل اداره کل کار استان گيالن ت200يافته 

کارگران پس از تجمع در مقابل اداره کار استان و برای ادامه اعتراض به سوی . فوری دستمزدهای خود شدند
. فرمانداری رفته و به تجمع اعتراضی خود در اين مکان ادامه دادند  

 
بيش از اين . ن رسيدگی خواهد شديکی از مسئوالن فرمانداری قول داده است که ظرف يک هفته به مطالبات کارگرا

 ماه حقوق ودستمزدهايشان و در 4 نفر از کارگران ايران برک در اعتراض به عدم دريافت 500 مهر ماه 12روز شنبه 
.اعتراض به زورگويی سئوال و صاحبان شرکت دست به اعتصاب زده بودند  

 
ن شرکت نيروگاه برق تهران دست به اعتصاب  نفر از کارگرا200در همين حال گزارشات ديگر حاکيست که بيش از 

کارگران خواهان افزايش دستمزدها واجرای طرح طبقه . زده و روز پنجشنبه در مقابل اين شرکت تجمع و تحصن آردند
کارگران . تجمع اعتراضی کارگران پس از اعالم يک اولتيماتوم سه هفته ای به کارفرما پايان يافت. بندی مشاغل هستند

عدم پرداخت . ده اند که اگر به خواستهای آنان تا سه هفته ديگر رسيدگی نشود بار دست به اعتصاب خواهند زداعالم کر
به موقع دستمزدها و سياست تحميل بيگاری بر کارگران ايران در شرايطی به شکل گسترده ای به اجرا در آمده و می 

 ومزد بگير ايرانی، ميليونها خانواده را در فقر و تنگدستی آيد که دستمزدهای ناچيز و بخور و نمير به ميليونها کارگر
پائين نگه داشتن دستمزدها، بگونه ای است که حتی صدای خانه کارگر را هم در آورده است . وحشتناکی قرار داده است

.ی گويندو آنها از تحريم و بايکوت مذاکرات مربوط به تعيين دستمزدها برای سال آينده با دولت و کارفرما سخن م  
 

 بی ترديد با گسترش مبارزات  کارگران و مزد بگيران ايران و تحکيم پايه های اتحاد مبارزاتی جنبش های کارگران، 
معلمان، پرستاران و بيکاران و به ميدان آمدن کارگران صنايع استراتژيک کشور مثل صنعت نفت و برق، آب است که 

دبگيران ايران برای در هم شکستن سياست خصوصی سازی، بيکار می توان اميدوار بود که جنبش کارگران ومز
سازی، اخراج و پائين نگه داشتن دستمزدها و عدم پرداخت حقوق کارگران به ميدان آمده است و دير نخواهد بود روزى 

رفاه و  که اين رژيم ضد کارگری را با  سياستهای ضد مردمی اش روانه ديار نيستی کند و پرچم زندگی و حق کار و 
. زندگی شرافتمندانه را در ايران برافرازد  
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