
 مبارزات کارگران عليه اخراج های دست جمعی و عدم پرداخت به موقع دستمزدها
 

سياست بيکار سازی و اخراج دسته جمعی کارگران، در کنار عدم پرداخت دستمزد کارگران ايران به اصلی ترين حربه 
تی و خصوصی و در مسابقه ای که بين بخشهای مختلف دول. دولت و کارفرمايان ايران  اسالمی تبديل شده است

بنيادهای حکومتی وروحانی در جريان است؛ روزانه صدها کارگر از واحدهای مختلف توليدی اخراج ميشوند و 
در ايران . هزاران هزار کارگر ديگر مجبور به بيگاری اجباريند و مدتهاست که از حقوق و دستمزدشان خبری نيست

در مقابل اين سياست .   هزينه ورشکستگی اقتصادی رابپردازنداسالمی، اين کارگران و مزد بگيران کشورند که بايد
ضد انسانی و بى رحمانه است که هر روز، اعتراضات تازه ای در می گيرد و کارگرانی که نمی خواهند با اين سياست 

ه است که در اين رابط. فالکت بار و زندگی غير قابل تحمل تن بدند؛ اعتراضات خود را به اشکال مختلف ادامه ميدهند
 شهريور ماه در مقابل فرمانداری اين شهر دست 26کارگران شرکت صنايع فيروزه الکتريک نيشابور روز چهارشنبه 

. کارگران نيشابوری به عدم پرداخت دستمزدهایشان در يکساله گذشته اعتراض داشتند. به اعتراض و تجمع زدند  
 

ض يکماه حقوق کارگران پرداخت شود وبه خواسته های آنان کارگران با قول مساعد فرماندار نيشابور، که در عر
 22در حين حال کارگران شرکت ساميکو صنعت همدان روز شنبه . رسيدگی گردد؛ به اعتراض خود پايان دادند

ن کارخانه، در يکار سازی کارگران در ايشهريور ماه در اعتراض به مردم پرداخت دستمزدهایشان و طرح اخراج و ب
اين در حالی بود که کارگران کامل باختر کرمانشاه در روز . انداری همدان دست به تجمعی اعتراضی زدندمقابل فرم

. شهريور، عليه سياست اخراج کارگران، دست به تجمعی اعتراضی زده بودند20  
 

 نشده  ماه حقوق و دستمزدهای پرداخت4در اعتراض به " ايران برک"گزارشات ديگر حاکی است که کارگران شرکت 
اين تجمع اعتراضی نيز با وعده رسيدگی فوری به خواست کارگران، . خود جلوی استانداری رشت دست به تجمع زدند

.پس از سه ساعت به پايان رسيد  
 

 اين گزارشات در حالی صورت می گيرد که خبرهای تازه حاکيست که مدير عامل بانک صنعت و معدن دستور اخراج 
اين اقدام در حالی انجام می شود که .  های تحت پوشش های  اين بانک را صادر کرده استبسياری از کارگران شرکت

خبرها ار تعطيلی دهها کارخانه و کارگاه در استان های قزوين، گيالن، تهران، اصفهان، کرمانشاه  است تعطيلی اين 
  !کارخانه ها و کارگاهها مساوی با اخراج و بيکاری دهها هزار کارگر اين صنايع

 
سياست اخراجهای گسترده کارگران، در کنار عدم پرداخت دستمزد کارگران ايران، در شرايطی می تواند در هم 

شکسته شود که کارگران و مزد بگيران ايران خود را در تشکلهای کارگری سازمان دهند و اعتراضات خود راهماهنگ 
ن توسط کارفرمايان و دولت، بيمه بيکاری مکفی برای اعتراضاتی که بايد خود راحول ممنوعيت اخراج کارگرا. کنند

اين مبارزه ای است که بی هيچ . همه افراد آماده بکار و پرداخت فوری دستمزدها و افزايش دستمزدها متمرکز کند
. ترديدی حمايت عمومی مردم ايران را به همراه خواهد داشت  
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