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:جمعی از کارگران ايران خودرو  

 
 ! اعتصاب و اعتراض حق مسلم کارگران است

 
طبق قوانين جهانی کسی حق ندارد کارگران را برای رسيدن به خواسته های خود ازاعتصاب کردن باز بدارد 

 اعتصاب جزء حقوق مسلم کارگران و يک حقوق پذيرفته شده جهانی است

 
 دوستان و همکاران گرامی

 

رده و به دستور نيروهای انتظامی در شهر سنندج به صف اعتصاب کنندگان کارگران پرريس سنندج يورش ب

شورای امنيت استان کارگران را مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی از کارگران پرريس را به زور سوار 

 . اتوبوس کرده به سوی مقصد نامعلومی از شهر خارج کردند

ه داران به نيروی انتظامی ثابت کرد فقط حامی سرمايه داران است نيروی انتظامی نشان داد هر جا که منافع سرماي

 .خطر می افتد برای حفظ آن به هيچکدام از قوانين جهانی و انسانی پايبند نيست

آيا حمله به کارگران شهر بابک و حمله به کارگران شرکت واحد و اينک حمله به کارگران پرريس سنندج غير از 

 .اين را نشان می دهد

کارگران قراردادهای .د بيکار شوند آيا اين جرم استکارگران پرريس سنندج مگر چه می خواهند آنها نمی خواهن

 .چند ماهه را قبول ندارند آيا اين جرم است کارگران می خواهند نماينده داشته باشند آيا اين جرم است

اگر کارفرما کارگران وادار می کند يا قرارداد چند ماهه امضاء کند و کارگران زير بار آن نمی روند و در مقابل 

هيچ حامی ندارند و وزارت کار فقط حامی کارفرمايان است و کسی نيز پاسخگوئی کارگران نيست آيابرای کارفرما 

  .کارگران راهی غير از اعتصاب چيری ديگری می ماند

 

  .چرا بايد کارگران در حين فروش نيروی کار خود ضمانت نامه دو ميليون تومانی بدهند! واقعًا

  

  



 
فس کشيديم ، اگر اعتراض کرديم که ما گرسنه ايم و کار دائم می خواهيم عالوه بر چرا بايد ضمانت  دهيم که اگر ن

 .کارگران برای رسيدن به خواستهای خود دست به اعتصاب زدند اين حق مسلم آنها است. اخراج بايد جريمه بدهيم 

 نيروی انتظامی که است   جرم به خواستهای خود طبق کدامين قوانين جهانی ما می پرسيم اعتصاب برای رسيدن  

 .اينگونه به صف کارگران اعتصابی يورش می برد

 دوستان و همکاران

ما کارگران ايران خودرو به عنوان عضوی از جامعه کارگری حمله به کارگران کارخانه پرريس سنندج را محکوم 

ق بشر می خواهيم از دولت و اتحاديه های کارگری و فعاالن و جمعيت ها ی دفاع از حقو کرده و از تمام  سازمانها 

 .ليه تحصن و اعتراض کارگران پايان دهدجمهوری اسالمی بخواهند هر چه سريعتر به وضعيت نظامی گری ع

خواسته های  را از  سنندج پشتيبانی خود  پرريس ضمن حمايت از مبارزات کارگران کارخانه کارگران ايرانخودرو

 و تامين امنيت شغلی  وجانی کارگران واهميت تشکل دائمی خدام برلغو قرار دادهای موقت و است  و بحق آنان اعالم

 . های کارگری پای می فشارد
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