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 ھجوم شبانه به منازل کارگران صنايع فوالد و    

 کنيم محکوم می را شديداً  ده کارگر بازداشت بيش از 
 
  

 ی کارگران گروه ملی صنايع فوالد دريپيما مقابل استانداری خوزستان و راه در ، تجمعات پرشوردر نھمين روز اعتصاب متحدانه
کارگران  ده تن از نه به منازل تعداد زيادی ازکارگران يورش بردند و بيش ازسطح شھر اھواز، نيروھای انتظامی و سرکوب، شبا

 ه، درتشب گذش ھا در کردند. حمله وحشيانه به کارگران و بازداشت آن نموده و به زندان مرکزی اھواز منتقل معترض را بازداشت
عين  درسه ماه دستمزد معوقه دارند و  ھزار کارگر گروه ملی صنعتی فوالد اھواز بيش از چھار گيرد که بيش از حالی صورت می

قط روز پيش ف ، دو. پس از ھشت روز اعتصاب و تجمعھا نيز پرداخت نشده است حال حق سنوات و عيدی و پاداش پايان سال آن
  پرداخت شد. ھا دستمزد آذر ماه کارگران به آن

  
رين شکل ممکن دست به تجمع زدند و بارھا و بارھا تآميز مسالمت متوالی در چندين روز مبارز صنايع فوالد اھواز کارگران آگاه و

  ھا و اعتراضات کارگران توجه نکرد. ھای خود را مطرح کردند، اما کسی به خواست خواست
مرگ  - ستمگر بر مرگ برآمريکا" و "درود -"حقوق به ما نميدن جمله شعار دادن شعارھای متنوع و گوناگون از سر کارگران با

 نديده ملتی"، ھرگز -"اين ھمه بی عدالتی ی چونيشعارھا عين حال با ا به مسخره گرفتند و درکارگر"، دولت مستبد حاکم ر بر
  ھا توجه نکرد. ھم کسی به آن وضعيت معيشتی خود را بيان کنند، اما باز ای از ظلم و ستم کافيه" سعی کردند شمه -خاليه "سفره ما

 کنار و  پست - ندارين "عرضه کار خوايم"، نمیخوايم  نمی -عرضه بی شعار دادند "استاندار کارگران حق داشتند اگر
  دزدی افتخارشه"! -بزارين"،"حسين حسين شعارشه

  
ھا  کارگران صنايع فوالد اھواز، امروز جمعه يازده اسفند، تصميم داشتند در مصالی اھواز تجمع کنند. به دنبال ممانعت از ورود آن

يم نه اوباش" و به تجمع اعتراضی برای آزادی گرما کار -امام جمعه به گوش باش به مصالی اين شھر، کارگران شعار دادند، "
  رفقای خود ادامه دادند.

  
ھای توليدی و خدماتی استان واحد به ساير اھواز ی کارگران صنايع فوالديپيما بيم گسترش اعتصاب و راه دستگاه حکومتی از

ده کارگر اعتصابی توسط نيروھای  بازداشت بيش از ه برعالو سرکوب کارگران متوسل شد. و خوزستان، طبق معمول به قھر
  کارگران را نيز آغاز کرده است. از سازی برای بسياری ديگر گرد و تعقيب و پرونده امنيتی و اطالعاتی، پی

  
کند  کوم میھا  را قويا مح سازی عليه آن گرد و پرونده (اقليت) بازداشت کارگران گروه ملی فوالد اھواز، تعقيب و پی سازمان فدائيان

  شدگان است. شرط بازداشت و قيد و خواستار آزادی فوری و بی
کارگران استان  ساير کند و ھای کارگران گروه ملی صنايع فوالد اھواز حمايت می خواست مبارزات  و (اقليت) از سازمان فدائيان

  خواند. اين کارگران فرا می خوزستان را به حمايت از

 
  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 

  زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
  سازمان فدائيان (اقليت)

  ١٣٩۶يازده اسفند 
  حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 

  


