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 ھا و مبارزات کارگران عسلويه و  از خواست

 ديگر کارگران ايران حمايت کنيم      
 
 
 
 
 
 
  

ھاست که  کارگران ماه. اند عسلويه در چند روز اخير دست به اعتصاب زده ٢۴و  ٢٢، ١۶، ١۵، ١٣جمعی از کارگران فازھای 
از اين کارگران از ماه مھر تاکنون  برخی. و از شرايط بھداشتی و آب آشاميدنی خود ناراضی ھستند  دستمزد دريافت نکرده

  .اند دستمزدی دريافت نکرده
کارگر اعتصابی اع=م کرد که در صورت پايان دادن  ۴٠٠عسلويه، امروز کارفرمای شرکت پيمانکاری نيرو پژوه به  ١٣در فاز 

راض خود پايان داده و به کار ھا پرداخت خواھد شد، کارگران نيز به ھمين دليل به اعت به اعتصاب تمامی معوقات دستمزدی آن
ھا را  تن از آن ۶٠بازگشتند، اما در پايان وقت اداری متوجه شدند که کارفرما به جای پرداخت دستمزدھای معوقه حکم اخراج 

ھای شرکت مپنا است که بخش اصلی سھام آن در دست نھادھای  شرکت پيمانکاری نيرو پژوه از زير مجموعه. صادر کرده است
در اعتراضات قبلی نيز اين کارفرما کارگران را تھديد به اخراج در . ه حکومت از جمله آستان قدس رضوی قرار داردوابسته ب

  .صورت تداوم اعتصاب کرده بود
ھای  تواند در حکومت ی خود ھستند، چيزی است که تنھا می که کارگران خواستار پرداخت دستمزدھای عقب اقتاده اخراج به دليل آن

  . ھاست و شبيه آن رخ دھد که جمھوری اس=می يکی از آنفاشيستی 
تپه، در اعتراض به عدم پرداخت بيمه بازنشستگی از سوی کارفرما  وصنعت ھفت بُر مجتمع کشت کارگر نی ٢٠٠چنين  امروز ھم

سازی تبريز نيز  لبرينگسازی تبريز و ب ھای ماشين کارگران کارخانه. شود، دست به اعتصاب زدند ميليارد تومان می ١٠که بيش از 
  . امروز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای خود که چند ماه عقب افتاده است، دست به اعتصاب زدند

ھای کنتورسازی و صنايع کم مصرف ايرانيان واقع در استان قزوين، در اعتراض به عدم  چنين کارگران کارخانه امروز ھم
ھای فرنخ و نازنخ  روز گذشته نيز شماری از کارگران کارخانه. داری قزوين تجمع کردندپرداخت دستمزدھای خود در برابر استان

نفر از بازنشستگان اين  ١٠٠آباد ھمراه با  تن از کارگران پارسيلون خرم ٢٠٠. در برابر استانداری قزوين تجمع کرده بودند
  .آباد تجمع کردند ابر دادگستری خرمکارخانه امروز نيز به تجمعات خود ادامه داده و در ھمين رابطه در بر

قيدوشرط دستمزدھای  ھای کارگران ايران، خواستار پرداخت فوری و بی ضمن حمايت از خواست) اقليت(سازمان فدائيان 
  .افتاده و ديگر معوقات کارگران از جمله حق بيمه می باشد عقب

عسلويه بر سر کار بوده و اعتصاب را حق مسلم  ١٣ز خواستار بازگشت فوری کارگران اخراجی فا) اقليت(سازمان فدائيان 
  .ھا نيز به طور کامل پرداخت گردد برند بايد دستمزد آن در روزھايی که کارگران در اعتصاب بسر می. دانند کارگران می

تشکل کارگران،  ی عدم اتحاد و دھند تا کارگران اعتصابی را اخراج کنند نتيجه ما برآنيم که اگر کارفرمايان به خود جرات می
جمھوری اس=می دشمن بزرگ کارگران . داران است ممنوعيت تشکل کارگری از سوی دولت و حمايت ھمه جانبه دولت از سرمايه

  .است و تا زمانی که اين حکومت بر سر کار باشد، معض=ت و مشک=ت کارگران باقی خواھد ماند
 
  
  

  مت شورايیبرقرار باد حکو –سرنگون باد رژيم جمھوری اس,می 

  باد سوسياليسم زنده  –باد آزادی   زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 
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