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 کارگر معدن البرز غربی در اعتراض به سياست خصوصی 600بيش از سی و سه روز است که 
.سازيها ،  ببکارسازيها و بازخريد اجباری و عدم پرداخت دستمزد هايشان در اعتصابند  

 
 طومارها و اجتماعات اعتراضی درمقابل از اول بهمن ماه آغاز شده، با ارسال اعتصاب کارگران که
عليرغم قول و قرار های فرماندار، فرمانده نيروی انتظامی و نماينده . است  بخشداری ادامه يافته

 بهمن ماه ديوان عدالت اداری به نفع کارگران ، کارفرما 11منطقه در مجلس اسالمی، عليرغم رأی 
. گردن نگذاشته است  به خواسته کارگران  

 
گران معدن البرز غربی که حقوق های دی و بهمن ماه آنان پرداخت نشده و دفتر چه های بيمه کار

 کارگران توسط سامان تأمين اجتماعی فاقد اعتبار اعالم شده، در بدترين شرايط زيستی و اقتصادی به
ر کارگرانی که در شرايط سخت کا. اعتصاب خود می خواهتد تا تحقق خواسته هايشان ادامه دهند

 معدن کار می کنند و فاقد کوچکترين امکانات حمايتی هستند؛ مورد  تعرض پيمانکاری قرار گرفته اند
 ،سازمان فوالد است وابسته به" تهيه و توليد" که شرکت  صورت مستقيم با کارفرمای معدن که به

. همکاری می کند  
 

 اعتصاب کارگران به يک سر گذاشته اند و اينک که کارگران سی و سومين روز اعتصاب را پشت
اعتصاب گسترده و طوالنی مدت تبديل شده؛ دولت و کارفرما و دستگاههای سرکوب حکومتی در 

تالشند که اعتصاب کارگران را در هم شکنند وبا اجرای طرح جنايتکارانه بازخريد اجباری کارگران، 
وظيفه همه کارگران . گی رها کنندصدهاخانواده کارگری ديگر را در دامان فقر و مسکنت و گرسن

وخانواده های گارگری، مردم مبارز و آزاديخواه، سازمانهای کارگری و بشر دوست است که از 
.رز غربی حمايت کنندبمبارزه عادالنه کارگران اعتصابی معدن ال  

  
و دولت تنها و تنها با موجی از حمايت و همبستگی با کارگران اعتصابی است که می توان کارفرما 

های آن را به عقب نشينی واداشت و سياست جنايتکارانه خصوصی سازيها، بيکارسازيها وبازخريد 
.اجباری را در هم شکست  

 
معدن البرز غربی قاطعانه حمايت می   راه کارگر از مبارزه کارگران-کارگران انقالبی ايران سازمان

 سازمانهای مدافع حقوق کارگران تالش کند و در کنار کارگران و خانواده های کارگر ی و تمام
خواهد کردکه صدای حق طلبانه کارگران اعتصابی را به گوش همه کارگران و مردم آزاديخواه 

برساند،  تا با همبستگی و اتحاد در دفاع از حق کار، حق تشکل و حق زندگی ، راه را برای تحقق 
.کارگران ايران فراهم کنيم خواستهای   

 
  زنده باد برابری – زنده باد آزادی -ه باد همبستگی کارگریزند           
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