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 اعتصاب سراسری و همگانی تنها راه است

 
اسفند ماه هشتاد و پنجيازدهم                                                                                          برهان ديوارگر  

 
    

به عدم پرداخت  اعتراض در   اسفند ماه٦يکشنبه برابر با شرکت کشت و صنعت شوشتر روز  کارگران نفر از۵٠٠

  بار فرمايان کار  سوی نبال عملی نشدن خواسته هايشان ازبه د فتاده خود اقدام به تحصن نموده ودستمزدهای عقب ا

.دستمزدهای معوقه خودشان شدند و خواستار پرداخت   دست به اعتصاب زدهديگر  

ض به  مطالبات معوقه و پرداخت نشدن دستمزدها و در اعترا   در اعتراض به روزه اعتصابات کارگری مختلفیهر

 سفره خالی کارگران به   انکارفرماي تعرض  به  ميشود، وبرگزار مختلف  های شهردر   های گسترده اخراج سازی

لباتشان اعتراض نموده اند شوشتر بارها در اعتراض به عقب افتادن مطا کارگران کشت و صنعت . اعتراض ميشود

. اندو وعده های توخالی کارفرما روبرو شده   با جواب ردبارولی هر  

اين به نفع . نيستند  کس هم پاسخگو و به هيچ   می آورند  کارگرانسر  را به  بالیهر  دولت  با حمايت  کارفرمايان

دادهای سفيد امضا ی گسترده و سازماندهی شده و قرارهااخت نکردن دستمزدها ، اخراج سازيما کارگران نيست پرد

ضد  توطئه جلوی اين  و بايد  هستند  طبقه کارگر به معيشت   يورش  ه برایشد از پيش تنظيم  يک سياست  همگی 

.کارگری را گرفت  

 همه توحش همبستگی ميتوانند جلوی اينين کارگران ميباشد که با اتحاد وه اتحاد و همبستگی سراسری بتنها راه چار

 خود تا رسيدن ادامه اعتصاب  عزمی راسخ و متحدا نه باصنعت شوشتر بايد باکارگران کشت و .را بگيرندو استثمار

است  ارزش چند مفيد و باهر کارگران کشت و صنعتاعتراض و تحصن تاکنونی  ايستادگی بکنند به خواسته هايشان

ن عرصه و تمامی ايران و فعالين اي کارگریتمامی مراکز و پشتيبانی از درخواست حمايت و قابل ستايش، اما بايد با

.حرکت خودشان را به يک جنبش سراسری پيوند بدهند جهانايران و سراسردر مردم آزاديخواه  

 حتی به صورت  یبزرگ صنعت مراکزو ديگر ز طرف کارگران نفت و خودرو سازیدقيقه ای ابا يک اعتصاب دو 

همبستگی داد و اتحاد و را نشان   طبقه کارگر  ميتوان قدرت  و صنعت  کارگران کشتحمايت از  به نشانه سمبليک 

.خودمان را نشان بدهيم   

ايجاد فشار بر روی طبقه کارگر استفاده ميکند چرا وقتی که سرمايه داری از تمام امکانات خودش برای سرکوب و  

 استفاده نکنيم با اعتصابی سراسری و همگانی ميتوان   اعتصاب و اتحاد خودمان  داريم سالح ما از تنها سالحی که

. برسيم به خواسته ها و مطالبات مان  
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