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  ینکارامي پی خودرو به اخراج کارگران شرکتهارانياعتراض کارگران ا

 
١٣٨٧دهم شهريورنوزشنبه سه                                                                    و خودررانياکارگران  ازیجمع     

 

  ودوستان کارگرهمکاران
  حق هر انسان استی شغلتيامن
 دي جدی شرکتهاازي  به بهانه عدم نیمانکاري پی و اخراج کارگران شرکتهای سازیکاري کار کنند بدي کار است همه بااگر

 ما کارگران یبرا  اندستادهي به صف اهايني کارگزیراهروها استخدام دری براديجدکارگر دهها کهيحال دریمانکاريپ

 ضد یستهاي سی قرباندي نبامانکاراني پیمي کارگران قدمي گوی نشود ما مم استخدادي کارگر جدمي گویما نم .ستي نرفتهيپذ

ی کردن عده ایقربانوگريکديارگران آن به  کیواگذاروگريهم د بایمانکاري پی شرکتهاضيتعو . شوندتيري مدیکارگر  

ت اسین وضد انسای حرکت ضد کارگرکي هاي جابجانياز کارگران درا  

  کارگردوستان
 . پاک شورانيا.گالله سبز. کاریفاچيا .سبز گستراءياح(یمانکاري پی دهها نفر از کارگران شرکتهاري اخی هفته هایط

ارگر در آستانه  به کازي به بهانه عدم نیمانکاري پی شرکتهاضي صرفآ با تعوگري دیمانکاري و دهها شرکت پشيفن اند

سالن پرس و ( قسمت شرکت ني تری کارگران شرکت بوده که از شمالنيرزحمتکش ت کارگران ازنيا .اخراج قرار دارند

 ی نمافتيرا درق وزارت کار حداقل حقوی هستند آنها حتدنيحال زحمت کشدر) ی گرختهير( سالنهاني تریتا جنوب) تندر

 ی جقوقشان عقب مها ماهستي نی خبری متعلق به ما کارگران رسمیايمزا ندارد ازی آنها آکورد و رکورد معنیکنند برا

  هم ني اکنون شرکت به ایکنند ول خود کاری گذران زندگیباز مجبورند برا) یعدل عل(حکومت در ظلم آشکارنيافتد با ا

.کنديرا دنبال مريز فاهدا شرکتها ی است باجابجایکه همانا فرارازمشکالت مال به اهداف خوددني رسی وبراستيقانع ن   

. شوندني شرکت مشکل آفری شده تا فردا براشتري کارگران بني دهد سابقه ایاجازه نم -١  

  کندی مدايپ دست ی به منابع مالی کلدي آنها با کارگران جدینيگزي کارگران و جانيبا اخراج ا -٢

. شوندی نوع کارگر ان خالص مني کار از دست اني کارگران از کارگران معترض هستند با انياکثر ا -٣  

 ني اهيعل بردي برنامه افشا کننيا را دریمانکاري پیشرکتها وتيري دست مددي مقابله کنهاي قانون شکننيبا ا کارگردوستان

 و اجازه دي به کمک آنها بشتابستندي شرکتها باني توانند در مقابل ای نمین به تنها کارگر انيا .مي اعتراض کنهايسازکاريب

.ند کارگران اخراج شوني امينده  

 ی تو زحمت می راحتی کارگران که لباس آنها با لباس تو فرق دارد وبراني ااندازي بیخودت نگاهور به دورزيعزهمکار

.دي دیورا نخواه اگري چند روز دیکشند اگر تو به کمک او نرو  

 را ديتول  یهاخچر باشد  الزم  اگرميدار  ما کارگران منافع مشترک مي ثابت کنتيريبا اعتراض مان به مدگريدکباري بس

محکوم  شرکت رایاستهاي سنيما ا  اخراج شونددي کارگران نبانيا .مي داریمحرکت بازاز دوستان کارگر ازتي حمایبرا

   .مي باشی میمانکاري پیکارگران شرکتهاخواهان ادامه کارکرده و

١٨/٦/٨٧ -و خودرراني از کارگران شرکت ایجمع                                           


