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 اعتراضات عليه فقر، بيکاری و دستمزدھای ناچيز را افزايش دھيم

 
 
 
 
 
  
  

 .برند سازی در اعتصاب بسر می ھزاران کارگر در اقصا نقاط ايران به دليل عدم پرداخت دستمزد، حق بيمه، اخراج و خصوصی
  

ماه  ۵باشد، به دليل عدم پرداخت  میکارگر گروه ملی صنعتی فو4د اھواز که مديريت آن ھم اکنون در دست قوه قضاييه  ۴٠٠٠
ميليارد تومان  ٢٢ی اين کارگران بيش از  افتاده تنھا دستمزد عقب. برند دستمزد و سنوات خود در سومين ھفته از اعتصاب بسر می

 .است
  

سر کار ماه دستمزد خود بر ۴روز اعتصاب با دريافت تنھا يک ماه از  ۵٠کارگر کارخانه سيمان مسجد سليمان پس از  ۵٠٠
 .ھای ديگر را دريافت کنند بازگشتند با اين وعده که در روزھای آينده دستمزھای معوقه ماه

  
ی کارگران شھرداری  افتاده اند، تنھا دستمزدھای عقب ھا دستمزد دريافت نکرده ھای کشور ماه بسياری از کارگران شھرداری

در روزھای . زنند اری از شھرھا دست به اعتراض و اعتصاب میھا در بسي کارگران شھرداری. ميليارد تومان است ١٨بروجرد 
 .شھر اعتصاب کرده و در برابر فرمانداری دست به اعتراض زدند اخير کارگران خدماتی مشکين

  
شان دست به اعتصاب زده و در برابر درب  نفر از رفقای ۴٠کارگر کارخانه آلومينيوم المھدی نيز در اعتراض به اخراج  ٣٠٠

کارگران اعOم . ی کار در اين کارخانه دارند سال سابقه ١۵برخی از کارگران اخراجی بيش از . ارخانه تجمع کردندورودی ک
 .کردند تا بازگشت کارگران اخراجی بر سر کار به اعتصاب ادامه خواھند داد

  
ھا بارھا در برابر  ھان زدند، آناسفند بار ديگر دست به اعتراض در برابر استانداری اصف ۴کارگران کارخانه کاشی نيلو روز 

ھای  بستن خيابان کرده بودند، اما تاکنون ھيچ توجھی به خواستاقدام به  و حتا  زده آباد دست به تجمع کارخانه و ميدان گلدشت نجف
ماه  ۶ت آباد به عدم پرداخ کارگران کارخانه کاشی اصفھان نيز با تجمع در برابر کارخانه در جاده نجف. کارگران نشده است

چنين کارگران کارخانه کاشی يزد نيز در اعتراض به عدم پرداخت ده ماه دستمزد دست به  ھم. دستمزد خود اعتراض کردند
 .عنوان دستگاه سرکوب وارد عمل شد و جاده را باز نمود اعتراض زده و جاده را مسدود کردند که نيروی انتظامی به

  
اکريل نيز وارد عمل شد و از تظاھرات کارگران به سمت استانداری جلوگيری  پلی نيروی انتظامی در جريان اعتراض کارگران

ماه دستمزد، تعطيلی کارخانه و اخراج  ٧اکريل در اعتراض به عدم دريافت  بھمن جمعی از کارگران پلی ٣٠در روز . کرد
 . دکارگران قصد داشتند با تجمع در اطراف جاده مبارکه به سمت استانداری تظاھرات کنن

  
ماه دستمزد دست به  ۴فارس در بندرعباس نيز دوم اسفندماه در اعتراض به تعويق  کارگر پيمانکاری پا4يشگاه ستاره خليج ۵٠٠

 ".خوايم خوايم، دستمزد و عيدی می وعده وعيد نمی"کارگران شعار می دادند . اعتصاب زدند
  

ھا و  در برابر مجلس اسOمی، به تبعيض در پرداختکارگر مخابرات از سراسر کشور با حضور در تھران و تجمع  ۵٠٠
اعتراض به تفاوت دستمزد و پايين بودن دستمزد کارگران شرکتی و نيز پيمانی در بسياری از . دستمزدھای پايين اعتراض کردند

 .بسياری از کارگران پيمانی شرکت نفت نيز به اين مساله شديدا اعتراض دارند. کارخانجات ايران جريان دارد
  

کارفرما با تھديد کارگران و . کارگر شرکت صدرا به دليل عدم دريافت دستمزدھای خود از ماه آبان دست به اعتصاب زدند ٢٠٠٠
 .از دادن نھار به کارگران به دليل اعتصاب خودداری نمود ،دھندگان اعتصاب به اخراج بويژه سازمان

  
آھن اردبيل، صنايع مخابراتی راه دور،  نه شيشه قزوين، کارخانه ذوبتپه، کارخا وصنعت نيشکر ھفت کارگران راننده شرکت کشت

ريز، نورد لوله  پتروشيمی بوشھر، کارخانه قند ممسنی، کارگران جاده راميان به شاھرود، کارخانه سيمان خاکستری نی ٣سايت 
سازی بحرگستر ھرمز،  ، کشتیاسفراين –آھن جوين  ھای عرضه سوخت، کارگران پروژه راه اھواز، کارگران اخراجی جايگاه

وصنعت مھاباد، اتوبوسرانی زابل، کارخانه کاشی شيرکوه در تفت، کارخانه کاشی سھا سرام در اردکان، کارگران  مجتمع کشت
از جمله کارگرانی ھستند که در روزھا و آباد  کارگران شاغل، اخراجی و بازنشسته پارسيلون خرماخراجی پتروشيمی تکس آريا، 

  .ی اخير دست به اعتصاب و اعتراض زدندھا ھفته
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اما تنھا کارگران نيستند که تحت فشار شديد معيشتی قرار داشته و ھمان دستمزدھايی که حتا از بخور و نمير نيز کمتر ھستند را 
 .کنند ھای پوچ و واھی دريافت نمی ھا و به بھانه ماه
  

در روزھای گذشته پرستاران مراکز درمانی اراک در اعتراض به  .پرستاران و معلمان نيز دردھای مشترکی با کارگران دارند
بھمن ماه در اعتراض به شرايط  ٢۴جمعی از پرستاران بيمارستان خمينی نيز . عدم پرداخت حقوق خود دست به اعتراض زدند

ی اعتراض  از توسعه کاری و عدم پرداخت کارانه دست به اعتراض زدند که نيروھای حراست و نيروی انتظامی وارد عمل شده و
 .پرستاران جلوگيری کردند

  
گيری از فضای مجازی خود را سازماندھی کرده بودند با تجمع در برابر مجلس اسOمی به  صدھا معلم بازنشسته نيز که با بھره

سازی وضعيت بازنشستگان آموزش و پرورش با ديگر  وضعيت وخيم معيشتی خود اعتراض کرده و خواستار حداقل ھمسان
ماه حقوق خود در برابر استانداری  ۶ھمدان نيز در اعتراض به عدم پرداخت  یتدريس جمعی از معلمان حق. کارکنان دولتی شدند

 . ھزار تومان در ماه است ٨٠٠شان تنھا  اين معلمان فاقد دفترچه بيمه بوده و دريافتی. تجمع کردند
  

شود و از سوی ديگر شاھد افزايش روزافزون  ی کارگر افزوده می طبقهاز سويی مدام  بر فشارھای اقتصادی و سياسی بر روی 
 .آورند اعتراضات کارگری ھستيم و کارگران بيشتری به اعتصاب و تظاھرات روی می

  
توجھی به  رژيم جمھوری اسOمی با ممانعت از تشکل کارگران، با اخراج و به زندان انداختن کارگران معترض و پيشرو و با بی

 .دار و دشمن بزرگ کارگران است ی سرمايه رگران، ثابت کرده است که حامی اصلی طبقهمعيشت کا
  

ھای  خواھند در برابر شکم باشند؟ کارگران ديگر نمیو نابرابری ظلم  تا کی کارگران بايد شاھد . ن کرداين رژيم را بايد سرنگو
که ھنوز  در حالی. ای که جز سياھی چيزی نيست، سکوت کنند گرسنه، بيماری، بيکاری و فقر فرزندان خود، در برابر آينده

مضاعف محکوم  ی سال نو به فقری ھا شروع شده و کارگران در آستانه چندرغازی به دستمزد کارگران اضافه نشده، افزايش قيمت
 .شدند

  
اما نه فقط کارگران که کاسه صبر ساير زحمتکشان . توان در اعتراضات کارگران ديد اين را می. صبر کارگران لبريز شده است

خواھد  خواھند و اين حکومت با زور چماق و کشتار می ھا اين حکومت را نمی آن. چون معلمان و پرستاران نيز لبريز شده است ھم
 .د ادامه دھدبه بقای خو

  
ھای مخفی و نيمه مخفی و گسترش اعتراضات و  کارگران با اتحاد خود، با گسترش اعتراضات خود، با سازماندھی خود در تشکل

 .توانند قطار سرنگونی جمھوری اسOمی را به حرکت درآورند اعتصاب می
  

. ھاست تار يک زندگی انسانی برای تمامی آنضمن حمايت از اعتراضات کارگران و زحمتکشان، خواس) اقليت(سازمان فدائيان 
. ھا حق دارند تا کار، بھداشت و درمان مناسب، دستمزدھای با4ی خط فقر، مسکن و ديگر نيازھای انسانی را داشته باشند آن

باشند  ی کودکان از آموزش و پرورش و شرايطی برابر برای رشد فکری و جسمی برخوردار کودکان کارگران حق دارند مانند ھمه
  .داری و اين مسير نيست جز با سرنگونی جمھوری اسOمی و نظام سرمايه

  

  

  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس+می 

 باد سوسياليسم زنده  –باد آزادی   زنده

  )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩۵اسفند  ٧
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