یورش شبانه به منازل کارگران معترض،

پاسخ رژیم به خواست کارگران فوالد
بدنبال اعتصاب و اعتراض گسترده کارگران "گروه ملی
صنعتی فوالد ایران" ،نیروهای انتظامی شامگاه پنجشنبه
با هجوم به خانه تعدادی از کارگران این مجمع صنعتی
بیش از ده نفر از کارگران را دستگیر کردند .کارگران این مجمتع که در اعتصاب بسر می برند در
طی ده روز گذشته برای رسیدن به خواسته های خود بارها دست به تجمع اعتراضی زده اند و از جمله
با شعار دادن در مراسم نماز جمعه اهواز و تجمع در مقابل استانداری مبارزه خود را به سطح شهر
اهواز گسترش داده ند.
کارگران فوالد اهواز بیش از سه ماه است که دستمزد خود را دریافت نکرده اند و خواهان دریافت
دستمزدهای معوقه و چگونگی پرداخت دستمزد اسفند ماه و عیدی و پاداش آخر سال خود هستند .تا
پیش از دستگیری شبانه کارگران ،کارفرما و مقامات ریز و درشت رژیم در استان تالش کردند که با
وعده پر داخت یک ماه حقوق و دیگر وعده های بی پایه و سرخرمن ،کارگران اعتصابی و معترض را
وادار کنند که اعتصاب خود را بشکنند ،به سر کار بر گردند و همچنان به بیگاری برای کارفرما ادامه
دهند .اما با شکست این تاکتیک ،اکنون رژیم به سالح همیشگی خویش یعنی سرکوب متوسل شده و
تالش می کند با شناسایی منازل کارگران و دستگیری و تهدید و ارعاب ،مبارزه کارگران برای رسیدن
به حق ابتدایی خود یعنی دریافت مزد در مقابل کار را در هم بشکند .اما ابله ترین سران این رژیم
کارگر ستیز نیز اکنون دیگر باید دریافته باشند که توسل به خشونت ،سرکوب و زندان دیگر نمی تواند
هزاران هزار کارگری که در اقصی نقاط کشور ماه ها کار کرده اند اما بدون دستمزد به خانه برگشته
اند را از پیگیری حقوق اولیه خود منصرف کند .تجمع اعتراضی امروز کارگران فوالد اهواز بدنبال
مطلع شدن از بازداشت همکارانشان و نیز مبارزه کارگران ایران از هفت تپه تا معدن آق دره تا
اعتراض ها ،اعتصاب ها و تجمع های هر روزه کارگران در سراسر ایران گواه آن است که طبقه
کارگر ایران به بیگاری و فقر و فالکت تحمیل شده توسط رژیم سرمایه داری ایران تن در نخواهد داد.
ما ضمن اعالم حمایت از اعتصاب و اعتراض شجاعانه کارگران گروه صنعتی فوالد اهواز ،هجوم
وحشیانه نیروهای انتظامی به منازل کارگران و دستگیری آنان را به شدت محکوم می کنیم و خواهان
آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کارگران دستگیر شده هستیم.
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