
 
 کارگران پارسيلون اداره کل کار لرستان را اشغال کردند

 
 
 
 

از . آباد در برابر اداره کل کار لرستان تجمع کردند صبح امروز کارگران شرکت نساجی پارسيلون خرم
های کارگران رسيدگی کنند، آنان وارد  آن جايی که هيچکدام از مسئوالن حاضر نشدند به خواسته

 .دير کل کار استان لرستان را اشغال کردندساختمان شده و  دفتر م
 

، پس از اين که کارگران اداره کل کار لرستان را اشغال نمودند )ايلنا(به گزارش خبرگزاری کار ايران 
تاکنون خبر موثقی از . نيروهای انتظامی وارد آن شدند و کارگران را مجبور به ترک محل کردند

 توسط نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی منتشر نشده ضرب و جرح احتمالی  کارگران پارسيلون
 .است

 
ی کارگران پارسيلون مسئوالن امنيتی استان لرستان را به تکاپو انداخت به  به هر حال اقدام جسورانه

 .ی آينده دادند شنبه طوری که آنان به کارگران قول حل مشکالتشان را تا سه
اند و حق سنوات  که دستمزدهای خود را دريافت نکرده ماه است ٢يک هزار کارگر پارسيلون بيش از 

 .آنان نيز پرداخت نشده است
 

. گيرند تری می يابند و اشکال متنوع تجمعات و اعتراضات کارگری روز به روز در ايران افزايش می
ی کار توسط کارگران قدمی به جلو برای عقب راندن کارفرمايان و دولت حامی آنان  اشغال يک اداره

 .است
 

ها تن از کارگران شرکت ذوب رکورد مشهد در برابر سازمان کار خراسان رضوی  امروز همچنين ده
کارفرمايان نه فقط دستمزد . ی خود شدند  ماه حقوق معوقه٧تجمع نموده و خواستار پرداخت فوری 

 .اند  اند بلکه يک ماه پيش آن را تعطيل نموده ران ذوب رکورد را نپرداختهکارگ
 

. کند آباد و ذوب رکورد مشهد حمايت می از اعتراضات کارگران پارسيلون خرم) اقليت(سازمان فدائيان 
ن همچنين کارگران سراسر ايرا) اقليت(سازمان فدائيان . مطالبات کارگران بايد فورًا پاسخ مثبت بگيرند

 .خواند دار و دولت حامی آن فرامی ی سرمايه ی متشکل بر ضد طبقه را به اتحاد و مبارزه
 
 

  برقرارباد حکومت شورائی–باد رژيم جمهوری اسالمی  سرنگون
 باد سوسياليسم  زنده–داری  نابودباد نظام سرمايه

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٨۵ مهر ١٩

 
  حکومت شورائی– آزادی – نان –کار 
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