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، به بند کشيدن و ضرب و شتم ديکتاتوری مذهبی واليت فقيه بايد اين تجربه تاريخی را آويزه گوشش کند که با کشتن

  . معترضان، موضوع اعتراض از بين نخواهد رفت

دريافت حقوق در هفته های اخير گسترش داشته و در بسياری  مبارزه کارگران برای حق کار و عليه ناامنی و عدم 

شغل و  ت کار، امنياز برخورداری  .  انجاميده است گرانکار شتم  و ه دخالت نيروهای انتظامی و ضرب  ب موارد

 قوانين ضد کارگری  در جمهوری اسالمی در پناه. سازمانيابی و شرايط عادالنه از جمله حقوق اوليه کارگران است

 وضعيت معاشی کارگران توليدی،  بزرگ از سرمايه داران و مديران واحدهای و حمايت دولت به عنوان کارفرمای

عقب بردن و در جا نگهداشتن خواسته های . ر رانده شده انداسفبارتر شده و هر چه بيشتر به زير خط فقروز به روز

کارگران و شکل دفاعی دادن به آن از جمله شگردهای رژيم و سرمايه داران ايران عليه رشد جنبش طبقه کارگر در 

  .است خواستهايشان ءارتقا

سال اخير بوده، با سياستهای  ۵٠بزرگترين و پايه ای ترين واحدهای توليدی ايران در واحدهای توليدی نساجی که از

ضد کارگری جمهوری اسالمی و خصوصی سازيها، دچار ورشکستگی، بحران و در بيشتر موارد به تعطيلی کشيده 

اعتراضهای . بالتکليفی به لشکر بيکاران پيوسته اندها ماهها حقوق دريافت نکرده و درکارگران اين واحد. شده است

بزرگ و عامل  کارفرمای   مثابه ، حکومت را به عدم دريافت حقوقبيکاری و،   بالتکليفی ،  اخراج عليه کارگری 

يا آتش زدن الستيک در  بستن جاده، اشغال دفتر مديريت وکارگران با. نابسامانی شرايط کارگران به چالش گرفته اند

روهای انتظامی  ني از همين رو اعتراضهای کارگری با سرکوب. جاده ها خشم خود را نسبت به رژيم نشان می دهند

  . مواجه می شود

  . اعتراض، اعتصاب و سازمانيابی حق اوليه کارگران است و مداخله سرکوبگرانه نيروهای انتظامی محکوم است

  .در زير به مهمترين حرکتهای اعتراضی کارگران و رويارويی آنها با ماموران رژيم اشاره می شود

وز شنبه اول مهر در محل اين واحد توليدی تجمع اعتراضی واقع در قزوين ر» کمپرسورسازی«کارگران شرکت 

کارگران . آن اخراج و به خيل بيکاران پيوستند تعطيل و کارگران  در شهريور ماه  واحد توليدی اين . بر پا نمودند

  .شرکت کننده در همايش روز شنبه به تعطيلی و بيکار شدن خود اعتراض داشتند



  

واقع در خرم آباد، در يک تجمع اعتراضی وارد » بارسيلون«شرکت نساجی  مهر کارگران خشمگين ٢٢روز شنبه 

اين کارگران که بيشتر . ساختمان اداره کار استان لرستان شده و دفتر مديريت اين اداره را به تصرف خود درآوردند

وهای انتظامی که نير.  سال سابقه کار دارند خواستار رسيدگی به مشکالتشان در رابطه با بازنشستگی شدند٢٠آنها 

سرکوب حرکتهای اعتراضی کارگران فعالتر شده اند به تجمع اعتراضی کارگران در محل اداره دردر ماههای اخير

  . کار حمله کرده و آنها را از اين محل بيرون کردند

  . زدند ضیمقابل فرمانداری پاکدشت دست به گردهمايی اعترادر» سازمايه«سازی ، کارگران آجر مهر٢٩شنبه روز

 دريافت حقوقشان به  اين کارگران به عدم. می زنند  برای چندمين بار است که دست به اعتراض  کارگران سازمايه

شرايط غير بهداشتی کنند عالوه برميکوره پزخانه ها کارمزدبگيرانی که در کارگران و. ماه اعتراض دارند٣٠مدت 

. يين، در سالهای اخير مورد بيکاری و عدم دريافت حقوق قرار گرفته اندانسانی کار و نيز با مزدهای بسيار پاو غير

س آمارهای رسانه های کارگران زحمتکش اين واحدها در شرايطی که کار داشته باشند و حقوق دريافت کنند بر اسا

دريافت نکنند از نظر وضعيت   چند سال  زير خط فقر قرار دارند، پس در شرايطی که حقوقشان را به مدت  دولتی 

  . معاشی در چه شرايط فاجعه باری قرار خواهند داشت

وصی به دنبال خص.  شهريور دست به تجمع بزرگی در تهران زدند٣٠روز پنجشنبه » شادانپور« کارگر کفش ۵٠٠

.  سال است که بالتکليف هستند۵ کارگر شاغل اين واحد توليدی به مدت ۵٠٠سازی در اين واحد توليدی، حدود 

اينجا آمده ايم تا شايد کسی فرياد ما را بشنود، پنج سال بالتکليف هستيم و هيچ کس «: يکی از کارگران معترض گفت

  » ! گرسنگان را نمی شنود؟صدای ما

ن غروپر آش  از شاندانپور چون  کارگرانی  سهم  « :گفت همايش اعتراضی  اين ت کننده درکارگران شرکيکی از

به دری و در نهايت اعتياد، جنون، متالشی شدن خانواده ی جز تعطيلی کارخانه، بيکاری، درسازی، چيز خصوصی

  ) شهريور٣١ايلنا (» ..و مرگ با ذلت و فقر نيست

دو واحد که تعداد آن به صدها  کارگران اين .  تعطيل خواهند شد٨۵مهر توليدی در قزوين از اوايل   واحد بزرگ ٢

  . نفر می رسند به صف بيکاران خواهند پيوست

 شهر دست به تجمع اعتراضی زدند  نانوايی در شهر همدان روز شنبه اول مهر در مقابل استانداری اين۵٠کارگران 

ساعت ١٢ما «: اين همايش اعتراضی گفتشرکت کننده درکارگران يکی از. سيدگی به مشکالتشان شدندخواهان رو

  )ايلنا اول مهر(»  هزار تومان مزد می گيريم٨٠کار می کنيم و در مقابل ماهانه 

 مهر در مقابل نهاد رياست جمهوری دست به اعتراض ٣واقع در قزوين روز دوشنبه » ناز نخ«کارگران نساجی 

. ن رسيدگی نشود تحصن و حرکتهای اعتراضی خود را ادامه خواهند دادزدند و اعالم کردند که اگر به مطالباتشا

  . حقوقی دريافت نکرده اند ماه است ٢٩اين کارگران که تعداد آنها به صدها نفر می رسيد به مدت 

بگوييد فقر بدجوری پشت در ايستاده و ايمان  «:دوشنبه گفتهمايش اعتراضی روزکارگران شرکت کننده دريکی از



مرده شور اين عدالت گستری را ببريم که فقط آواز خوشش بلند  «: و کارگر ديگری می گفت»   تمسخر گرفتهرا به

  )  مهر٤پور  ايلنا گزارش از نادر ملک (» !است

محل فرمانداری اين شهر تجمع  مهر در٣  قع در بوشهر روز دوشنبهوا» ايران صدرا «کارگران شرکت تعدادی از

مسئوالن شرکت ) سال جاری(تيرماه از « :ارگران شرکت کننده در اين گردهمايی گفتيکی از ک. اعتراضی نمودند

» . نفر از کارگران اين شرکت را اخراج کنند که با مقاومت پرسنل مواجه شدند٢۵٠ايران صدرا تصميم گرفتند 

  ) مهر٤ايلنا (

ت تحصن کرده و کارفرمای شرک مهر در محل کارخانه ۵روز چهارشنبه ) بافکار(تعدادی از کارگران چيت تهران 

 ١٦٠٠دو سال اخير تعداد شاغالن اين واحد توليدی از اساس گفته های کارگران، دربر. را از کارخانه اخراج کردند

  .  نفر کاهش پيدا کرده است٣٢نفر به 

فنی  مهر در محل سازمان کار و آموزش ٨ واقع در تبريز روز شنبه  » ارس « بهداشتی  کارگران کارخانه چينی

 اين کارگران خواستار پرداخت مطالبات و حل مشکالت. حرفه ای آذربايجان شرقی دست به تجمع اعتراضی زدند

  . شان شدند

 ماه به تاخير ٤ روز تا ٤۵ واحد توليدی، صنعتی در استان خراسان از ٢١ کارگر شاغل در٢۵٠٠پرداخت حقوق «

  ) مهر١٠ايلنا دوشنبه (» افتاده است

مقابل فرمانداری اين شهر تجمع در مهر١٢چهارشنبه روزی خرمشهرگران اخراجی تاسيسات دريايکار نفر از١٠٠

  . اعتراضی نمودند و خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند
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