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  مي کنتياز اعتصاب کارگران سدگاوشان حما
ماه هشتاد و شش سيزدهم اسفند                                                          یريگي پتهيکم   

 
 سنوات ماه حقوق معوقه ،ان جهت مطالبه چهارشهرستان کاميارر کارگران سد گاوشان واقع د٢١/١١/٨۶ درمورخه 

  .دست به اعتصاب زدند... وساالنه، عيدی،بن خواروبار

ا      ه يافت         ٨۶/ ٢۵/١١اين اعتصاب ت ان در محل کارادام ات موضوع              .  همچن ه مطالب ديران ک ده های داده شده م ا وع ب

  . به سرکار باز گشتند١/١٢/٨۶ تا  ٢۵/١١/٨۶کارگران از .  پرداخت خواهد شد ١/١٢/٨۶اعتصاب تا 

ددا      ديران، مج ای م ده ه رای وع دم اج ی ع ارگران در پ ع     " ک داری تجم ل فرمان رده ودر مقاب روع ک صاب را ش اعت

ا        " اين تجمع چند روز همچنان ادامه داشت تا با حضورفرماندار، در تجمع کارگران که رسما              .کردند ول داد ، ت به آنها ق

ه در خ     ١٢/٨۶/١۵ اند            به کلي د پوش ه عمل خواه ارگران جام ا        .واست های ک د ت ارگران اعالم کردن ده ک ن وع دنبال اي ب

  . از حضور در محل کارامتناع کرده و منتظر عملی شدن وعده فرماندار خواهند بود١٢/٨۶/١۵

  :کارگران، مردم آزاديخواه
ارگران ، جهت کسب     به دنبال تشديدبحران ساختاری وهجوم همه جانبه ی نظام سرمايداری به حداقل س         طح معيشت ک

ای    امی دست آورده ری تم س گي از پ شتر وب ونی ،     سودبي اری ميلي ا و بيک ه ه ی کارخان ارگرازطريق تعطيل ه ک  طبق

ارم                              ين يک چه ابودی امنيت شغلی ، تعي فيد امضاء و ن سرکوب تشکل های کارگری ، تحميل قراردادهای موقت و س

ورش وحشيانه و سازمان       دستمزد نسبت به خط فقر و دهها موارد ديگ         ن ي ر، طبقه کارگر ايران به مقاومت در مقابل اي

  . يافته سرمايه داران دست زده و با اعتصابات و تظاهرات خود، به سدی در برابر اين هجوم تبديل شده است

ه ای    ک نمون زرگ و کوچ ه ب دها کارخان ان و ص ايرتهران ، سدگاوش ان ت ه ، کي ت تپ ارگران هف صاب ک اعت

  .مبارزات اعتراضی کارگران است  ازاين

ان       طبقه کارگرايران هم    کارگران و زحمتکشان، ما خانواده ی چهل ميليونی        ارگر جه ن   در سو ومتحدبا طبقه ک ل اي مقاب

داريم     تهاجم سرمايه داری   ستگی ن اد وهمب ا، درد .  دولتی وخصوصی به حقوق انسانی وابتدائی مان، چاره ای جزاتح ، م

ز       تمامی نعمات جامعه ازخوراک، پوشاک ، ماشين آالت       . يم   دار موقعيت و آينده ی مشترک     ه چي  ، مسکن و خالصه هم

ه در  . است محصول فعاليت پرمشقت طبقه کارگر  ره ای از    ک يچ به ده      نظام سرمايه داری ه دات خود آفري ه تولي ن هم اي

ستقل از              .  برد نمی شکل های م ابی درت ا سازمان ي شان، طب  ما بايد ب ان و دولت ه خو  کارفرماي شتت   د را ازق دگی و ت پراکن

ه و سراسری در          نجات داده  ارزه متحدان ا مب ستاده ، صف              وب ل هجوم يک پارچه سرمايه داران اي ستقل خود را   مقاب م

   .چاره ی ما کارگران آگاهی ، وحدت و تشکيالت است                .ايجاد و تقويت کنيم

ی شما، د         :کارگران گاوشان  شکل های             مبارزه پيگيرو حفظ اتحاد درون ارگران و ت ن اعتصاب و حمايت ديگر ک ر اي
  .کارگری، تنها ضامن پيروزی شما عزيزان است

  
  ١٠/١٢/١٣٨۶ -ی آزاد کارگری تشکلهاجادي ایريگي پتهيکم
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اراني خبر از اعتصاب کارگران سد گاوشان کامنيآخر  
 

شت و آارگران بر ادامه اعتصا ب بر ز ادامه داياران روز سه شنبه و چهارشنبه ني آارگران سد گاوشان آاماعتصاب

د دارنديشان تاآيخواسته ها   

 سد گاوشان حاضر شده و خطاب به آنان گفته بود که شما ی کارگران اعتصاباني در ماراني دوشنبه فرماندار کامروز

 اسفند ١٥ که شرکت تا روز ی و در صورتدي دهاني کارگاه پاني و همچنیبه تجمع و اعتصاب خود در مقابل فرماندار

 یلي ما خین اعتصاب برايد اي مىگونيشان همچنيا. ديخواهماه حقوق شما را پرداخت نکرد، شما حقوقتان را از من ب

د تاوانش را ي ندارد بپردازد ، چرا ما باید شرآت آه پوليد آنيشود آه شما جلو فرماندارى  تجمع مى آنيگران تما م م

 شما حرآتن يز ذآر آرد اخبار ايب به کارگران گفت،  رسانه هائ خارج آشور آه نام آنها را نفرماندار خطا. م يبده

. ستي شما خوب نید براين آار را نكنيد ايرساني زنم باز هم به آنها می را آه مین حرفي همیكنند وحتيرا منعكس م

نديما نینامبرده ازکارگران خواستتا از انعکاس خبراعتصاب در رسانه ها خوددار . 

دستمزد معوقه خود هستند در حال حاضر  ماه ٤پرداخت  ن که خواستار کارگر سد گاوشا٤٠٠ است یاداوري به الزم

  اعتصاب را به منازلشان برده اند

خ ينصورت از تارير اينه در غا ي آه داده است آه عمل خواهند آرد یا در روز مقرر فرماندار به و عده ايند آيتا بب 

١٣٨٦چهارشنبه هشتم اسفند .  تجمع خواهند آردیمقابل فرماندارگردري بار دیشان برايانواده هاهمراه با خبه بعد مقرر   
         

ن روز خود شدياران وارد دهمي کارگران سد گاوشان کاماعتصاب  
 

لتوشان، ه(ی خود، که کارگاهایاران در اعتراض به حقوق معوقه چند ماهه ي اعتصاب کارگران سد گاوشان کامیدرپ

 ١٣٨٦/١٢/٦دوشنبه امروز شود ويک به چهارصد کارگرمحروم را شامل ميرا دربرگرفته ونزد) روانهيتوانکش و ش

 ی دو شنبه و سه شنبه در مقابل فرمانداریروزها درنه تجمع حق طلبایخود شد کارگران خود را بران روزيوارد دهم

اران به کارگران معترض وعده داد که تا روز شنبه ياندار کامکشنبه فرمياران اماده کرداند، ظهر روز يشهرستان کام

.ن االت، قطعات و ادوات شرکت را بفروشند و حقوق معوقه کارگران را بپردازندينده ماشيا  

چنانچه آنها حل کارخود ادامه داده وممااعتصاب را در: اعالم کردندیند مقامات حکومتن ترفيپاسخ به ازدري نکارگران

اران به اعتصاب خود ي کامی فرمانداریجلوشان درداخل شهروين بارهمراه با خانواده هاي عمل نکنند، اشانيبه وعدها

.ادامه خواهند داد  

د کارگران يدومحل کارآنچه وعد داده شده بود را از ت ون االين شرکت ماشيولئان ومسي است که کارفرمای درحالنيا

. نموده اندیدور کرد و آنها را مخف  

ب ينجا غرآ در یياي هر نوع قانون کار و مزا است کهیکارگرکراست که پروژه سد گاوشان درزمره مراکزبه ذ الزم

، یرانساني غیطيشرا کوتاه مدت، هفت روزهفته وروزانه تا دوازده ساعت دریکارگران با قراردادها. و مجهول است

چ ي از حقوق کارگران، هیپنجاه درصدمه ي حق بی کسررغميرند عليگيم قراری وطاقت فرسا مورد بهره کشخطرناک

١٣٨٦دوشنبه ششم اسفند .  ردي گی به انان تعلق نمیازيامت    


