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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ا وعاجل معي وستي دستمزدها وضروت حماشيطومار افزا  
 

   ١٣٨٧دی دوم شنبه دو                                                                                                   یديرضا رش 

  
  

 بحشها ومراکز ريسا  البرز وکي هفت تپه وکارگران الستشکري کارگران نگرانهي ماهه و پنيت چندبه دنبال مبارزا 

 آزاد هي اتحاد، کارگران هفت تپهکاي سند، کارگران شرکت واحدیکاي هفته گذشته به همت سندیط در،یکارگر

 . ها حق مسلم تمام کارگران است دستمزدشي برافزایمبن شد صادری اهياني بی مرکز کارگرنيچند  ورانيکارگران ا

 منظم موفق شدند حقوق چند ماه معوقه ی مجامع عمومی هفت تپه با برگزارشکري کارگران نمي که شاهد بودهمچنان

 .  دادندليرا تشک  خودیکاي و در ادامه مبارزه شان سندرنديخودرا بگ

 از حقوق پرداخت نشده خودرا توانستند یاديز بخش ندهيبا اعتراض به اعتصاب وانتخاب نما البرزکي الستکارگران

 به کارگران اني نرم از طرف کارفرماکي که نپرداحتن د ستمزدها به ی سطح سراسرکي و در رندياز کارفرما بگ

 .  کارگران مواجه شدی با اعتراض و اقدامات عملشودي مليتحم

 کارگران متعرض را وارد ، بودن سطح دستمزدهانيي معوقه و پای شدن اعتراص واعتصاب حول دستمزدهاعيوس

 ارتقاء یمبارزه شان را به سطح باالتر،  دستمزدهاشيافزاکارگران متشکل با اعالم طومار .مبارزه کرد ازیديفاز جد

 مراکز ري آزاد کارگران وساهي واحد واتحادشرکت  هفت تپه ویکايطرف کارگران سند ازني کمپني ايیبرپا .دادند

 .  باشدی در سطح سراسری موثر در متحد کردن جنبش کارکری اقدامتوانديم، یديتول

 ني که خودشان از کمتری کنند در حالی مدي شان اعالم کردند که تمام نعمات موجود در جامه راتولهياني در بکارگران

 رابه يی بودن دستمزدها ونپرداختن آن فشار طاقت فرسانييپا، یگران. ستندي هم برخوردار نتي و امنشيرفاه و آسا

 . ستي نري امکان پذتي وضعني اکندوتحملي مليکارگران تحم

 امکانات ی  از تمامراني در اهيصاحبان سرما . داردی مهمتي دار اهمهي کارگر وسرمانيوکشمکش بجدال  دردستمزد

 هستند وهرگز شانيبهايکردن جپرق نگه دارند و همواره به فکر مطلی حقوقیبرا در کنندکه کارگریخودشان استفاده م

با  . کشندی مري کارگر را به زشتي سطح مني دروغیبهانه ها هر بار با. سودشان کم شود ازی ذره استنديحاضر ن

،  کار کندفتي شنيچند ودرگري دیجا شود دریمکارگر مجبورقع  آن شتن دستمزد کارگر و نپرداختن بمو نگه دانييپا

، ی اجباری سخت واستخوان خردکن و  اضافه کاری خدماتی وتن دادن به کارهای گرفته  تادست فروشیاز مسافرکش

  .دي نماديتولبازروزانه خود وخانواده اش راکاردست رفته حاصل از ازیروي امضا که بتواند ندي موقت وسفیقراردادها

 تي قابلني کمپنيا . مطالبه دستمزد استیعني،  دارانهي کارگر توسط سرمای حقوقیب ابزارني بزرگترهي علني کمپنيا

  تواندمبارزهي و مستي  فرا کارخانه ای مطالبه ا، امروزه شان داردنيمبارزه هممتشکل نمودن کارگران را در متحد و

جامعه تبدل شود که در  در يیروي به آنچنان نتواندي مني کمپني انيهمچن،  شکل دهدیکارگران را در ابعاد سراسر

طرف تشکل  رفتن به تي قابلی حرکت کارگرنيا . کننده داشته باشدنييکارگر نقش تع  وهي حکومت سرمانيتقابل ب
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 .کندي را هموار می کارگریسراسر

تمام افراد  .رديبگ قرارتهاي حمانيشتري مورد بديآگاهانه کارگران ورهبران آنهاست با  اقدام شجاعانه وکي نيا

 حرکت باشکوه ومتشکل را ني ادي دانند بای  خودشان متي را اولوی که منفعت کارگری کارگری وتشکل هااناتيوجر

 خرد کننده به ی ضربه اني کمپني  در برابر ای عملیسکوت وب٫ندي آن فعاالنه شرکت نماشبردي ودر پندي نماتيتقو

 یريگي پتهي کمتي همچون موجودی کارگریتوده ا اقدام متشکل ونيا . وطبقه کارگر خواهد بودی جنبش کارگرکريپ

سکوت  ، ثبت خواهد شدني به عنوان برگ زری جنبش کارگرخيتار در زمان خودشان  دری کارگری هاتهي کمريوسا

 .  شودی ثبت می جنبش کارگرخيمقابل آن هم  در تار  دری تحرکیوب

 ا تشکلهی همکاریشورا ،یريگي پتهيکم، ی کارگری تشکل هاجادي کمک به ای هماهنگتهي کم، کارگری ورفقادوستان

 و دوشادوش کارگران دي پا بگذاری مبارزه عملدانيبه م ، استختني  ری دارهي سرماابي انفعال آب به آساستيس ...و

 . دي ببرشي مبارزه را پنيا

 

  دستمزدهاشي افزاني کردن کمپی وسراسرتي تقوی به سوشيپ

 ی باد اتحاد کارگرزنده
 

 ٨٧ ی د٢ یدي رشرضا

 
 


