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  خودروراني از کارگران ای جمعی برااميپ

   
وخودر  از کارگران پارسیجمع   خرداد هشتاد وهفتم  ششبيست  

                                                                                                    
   ...ايثر در کهی ا کرده چه خانه تودر

 را شما خودرو رانيا کيپ.  ديدهيم هياطالع خودرو رانيا کارگران ازی جمع نام به که خودرو رانيا وهمکاران دوستان

ی م. ودب جهان کارگرانی وهمبستگ اتحاد باد زنده شماره نيا در شعارشما. مينمود مشاهده روشن افق تيسای  رو بر

 شما به خودرو پارس کارگران ازی جمع شما قول به ا يوی تعداد  ما. ارثی ادعا بعد کن ثابت را تيبرادر اول نديگو

ی حت ا يو شما. ميبده را جهان کارگران شدن متحد شعار بعد ميکن شروع خودمان از ابتدا ديائيب که ميدهيم شنهاديپ دوستان

 متحد جهان کارگران با ميتوانيم چگونه ميباش داشته هم با مشترکی ورزش ايوی گردش برنامه ک يميتوانينم کهيدرحال ما

  استی مجاز تانيهاشعار هم شما است،ی مجاز باشد نداشته تينيعاگری وتريکامپ مبارزه! م؟يبده را آن شعار و  ميشو

  .کنند حرکت آن به دنيبخش تينيع جهت در دهنديم شعار کهيکسان ديبا

 به مخصوص جاده در هم ما ميهست شما صنف هم ما ،ميهست کارگر هم ما م،يبده شعار هم وبا  ميباش هم با دييايب لذا

ی م ديببخش تينيع تانيکينزد در وهمصنفانتان همکاران با  شدن متحد به شما اگر . ميدار قرار شما از لومتريک ۵ فاصله

. ديکنی دور ازآن خودی ول ديچيبپ نسخه گرانيدی برا ديارند حق شما. ديبده را جهان کارگران شدن متحد شعار ديتوان

 داد شعار خودرو رانيا کارگر نفر هزار چهل حدودی جا بهی ومجاز وتريکامپ قيطر از نفر دو ا ينفر ک يبا شودی نم

  .نمودی بانيپشت هستند هيسرما با شدن قه يبه دست وی ريدرگ انيجردر کهی کارگر مختلفی بخشها کارگران واز

  ديلطغبی مجاز یرفتار به کارگر عنوان به شمای ستينبا لذا شود،ی نم نيريش دهان گفتن حلوا حلوا با

. ميکن گرانيد غاتيتبل خوراک را وخود. ميندازيب آب را گرانيد دهان دينبا کارگران ما. باشديم سميسکتار نيع نيا

 شهرستان ازی دوست ) شما غاتيتبل به توجه با (گذشته سال . ميده نشان را خود ميهست که آنچه و ميباش نيب واقعی ستيبا

 نفر هزار اقل حد که بود نيا او تصور گشتی م شما دنبالی صالح محمودی آزادی برا تجمع در طلبکارانه و بود آمده

.  دينداشت حضور برنامه در شما آنکه از غافل دارند حضور برنامه در )شما غاتيتبل به توجه با بازهم (خودرو رانيا از

 خود وار نينصرالد مال کهيی وآنها  نديايب رهبرانشان هستند منتظر رانيا کارگران ايگو که ديا کرده برخوردی طور شما

 استی سال چند. بدهند دار وخبر ستيوا نظام جلو از فرمان نظام ادهيپ سربازان کارگران به دانندی م عالم ثقل مرکز را

 برگزار نما جهان پارک در وامسال) خور( دری ساز خودرو عيصنا همکاران ازی بخش اتفاق به را مه ماه اول مراسم

 دوستان شما هم باز مينمودی آور جمعی مال کمک واحد اتوبوسی کايسندی برا ارج سالندر ١٣٨۵ زمستاندر. ميا کرده

 مای ستينبا اما ستينی شک چيه ديچيپ خواهند درهم را هيسرما ومارط کارگران توده ندهيآ در نکهيا از. دياشتند فيتشر

 در یکارگر بدنه ميبده اجازهی ستيبا ميبگذار کارگران تودهی بجا را خودی ستيسکتاری برخورد با کارگران ازی تعداد

. باشدی خال سرمان پشت هم بعد مييبگو سخن آنانی بجا و ميباش آنان حضور عدم مانعی ستينبای ستيپوپول و باشد جنبش
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 کارگران البته نهاده اخالص طبق در خودرا جان داده شعار و دهينام کارگران نام به خودرای ا عده گذشته دهه چهاری ط

 دانندی نم خود جنس از اما بنامند فداکاريی انسانها را آنها و بشناسند است ممکنی فرد بشکل را آنها مواردی بعض در

ی می کاری مخف الک در آنی برا چرا. است رانکارگ توده شعار نيا ديدهی م را موقتی قراردادها لغو شعار شما

 پشت تنها و محض یکاری مخف با شوندی اجتماعی ا دهيپد به ليتبدی ستيبا کارگران مای ها خواسته و شعار ديغلط

  .          شودی نم سريم کار نيا نشستن وتريکامپ

  

  خودرو پارس کارگران ازی جمع شما بقول ا يو یتعداد

  ٨٧خرداد٢٣ تهران

 


