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 به گسترش کارگران حمايت کنيم اعتصابات و اعتراضات رو از
 
 
 
 
  

 ششمين روز ھا، در اين واحد شاغل در کارگر ۴٠٠٠ھای گروه ملی صنعتی فوالد ايران، به نمايندگی از  کارگران کارخانه تن از ۵٠٠بيش از
زدند و با  پيمايی تانداری دست به تظاھرات و راهفلکه کيان پارس اھواز تا ساختمان اس اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود، صبح امروز از

زده  پيمايی راهدست به تجمع و  اين کارگران روزھای گذشته نيز مقابل استانداری خوزستان، خواستار رسيدگی به مطالبات خود شدند. تجمع در
اجتماعات اعتراضی خود شعارھای  ز درکارگران فوالد اھوا سازمان داده بودند. ای را جمعه اھواز، تجمع و اعتراض گسترده محل نماز و در

کارفرمای گروه ملی صنعتی فوالد، دستمزد آذر، دی و بھمن  رم". رم نمی نمی -حق خود نگيرم تا": جمله می گفتند از گوناگونی را سر دادند و
مان تأمين اجتماعی، واريز حق بيمه کارگران به صندوق ساز داری کارفرما ازکارگران را پرداخت نکرده است.عالوه برآن به دليل خود

پی داشته است. کارگران  ھا در شود که اين موضوع مشکالت زيادی را برای کارگران و خانواده ان دفترچه بيمه کارگران تمديد اعتبار نمی
  عيدی و پاداش و تحقق ساير مطالبات خود، به اعتصاب و تجمع ادامه دھند.  دريافت معوقات مزدی و اند تا مصمم

 ھفته ادامه يافته است، با دو ادامه سلسله اعتراضات و تجمعات خود که بيش از رانی تھران، در انندگان شرکت واحد اتوبوسامروز ھمچنين ر
ھای مديريت شرکت و عوامل  اندازی رغم سنگ ای دست به اعتراض زدند. به شکل گسترده ھا به نشانه اعتراض، در روشن کردن چراغ اتوبوس

سامانه ھفت پی  کوشش مدير رانی تھران و حومه، توانست اعتراض جمعی موفقی را سازمان دھد. د اتوسآن، سنديکای کارگران شرکت واح
ی نرسيد. کارگران شرکت واحد يھا نيز به جا ار تی و ھمدستان مديريت برای جلو گيری از آکسيون و ممانعت از روشن کردن چراغ اتوبوس

  ن، لباس کار و تسھيالت مسکن شدند.جمله ب اين اقدام اعتراضی خواھان مطالبات خود از در

اعتراض  و  پيمايی راه اعتصاب و زمان با ھم و ھمين امروز شود. فوق خالصه نمی ھای کارگری، به موارد پيمايی راه اعتصابات، تجمعات و
زدند. تجمع  پيمايی راهتجمع و يا  دست به اعتصاب و نيز ھا کارخانه و مؤسسه ديگر ده کارگران فوالد و کارگران شرکت واحد، کارگران در

"آرمان شفق"، تجمع  قزوين" و کارگران "فوالد زمان کارگران ايالم، تجمع اعتراضی ھم اعتراضی کارگران و کارکنان پااليشگاه گاز
مجموع  زتنھا چند نمونه ا  ھای لبنی بينالود نيشابور، کارخانه روغن خوراکی سيرجان کارگران سامان کاشی بروجرد، شرکت فراورده

  اعتراضات و اعتصابات کارگری امروز است!

عليه کارگران را به حد  فشار ی ويھا زورگو داران و دولت آن سرمايه ست. تمامی شواھد حاکی از گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری
کرده  بيکار و جوانان تحصيل ھا تالش ميليون زندگی می کنند. خط فقر زير زحمتکشان در اکثريت کارگران، معلمان و ساير اند. اعال رسانده

 رود. برای نجات از گربه يغما می غارت رسد. ثروت ھای جامعه وثمره دسترنج کارگران توسط مشتی دزد و برای کار و اشتغال به جائی نمی
المی را داری جمھوری اس آن که با تشديد مبارزات خود، رژيم سرمايه برابر کارگران و زحمتکشان نيست جز اين وضعيت، راه ديگری در

  سرنوشت خود حاکم شوند. ی بريو با مستقر ساختن يک حکومت شورا سرنگون سازند

  کند. ھای گروه ملی صنعتی فوالد ايران حمايت می (اقليت)، ازمبارزات و مطالبات کارگران کارخانه سازمان فدائيان

کند و ھمه کارگران را به تشديد  ن ايران حمايت میمبارزات و مطالبات کارگران شرکت واحد و تمام کارگرا از (اقليت)، سازمان فدائيان
 خواند. داری جمھوری اسالمی فرا می مبارزه عليه رژيم سرمايه

 

  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 
  زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

  سازمان فدائيان (اقليت)
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