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  خودرورانيگزارش و فراخوان کارگران ا

د اعالم شده ما جواب بدهی به خواستهادي باتيريمد  

 
هشتاد وهفتتيرم هدزسي و خودرراني کارگران ایجمع     

                                                                                                                            
  خودرورانيکارگران افراخوان 

" ماستیروزياتحاد و تشکل رمز پ" یآگاه  

مي کنی کارگران را محکوم مهي و ارعاب علديونه تهد هر گما  

  حق مسلم ماستاعتصاب

ی و دوستان گرامهمکاران  
 دي مسلح و تهدی جواب به خواست ما کارگران با فرستادن قوای شرکت به جاتيرياعتصاب ما کارگران مد دنبال آغازبه

. کنندیريادامه اعتصاب ما کارگران جلوگواهند ازخي مختلف میقسمتهاهمکاران درگرفتن کارت چند نفر ازوارعاب و  

دادند با بهانه قرار ن حقشان بلند شدند  گرفتیوقت کارگران برا  هرشيپ شده سالها   سوخته هياطالع  شرکت با تيريمد

ما را گري دیروهاي نامحسوس به نام عوامل ضد انقالب خواستند با چسب به نیهالوترساند ما کارگران از وتيله امنئمس

. خواستند ما را بترسانندیتيامن دهها مامورسليشرکت گالعاده در   با اعالم حالت فوقشبياعتصاب باز دارند داز  

  کنندیري جلوگسهاينشدن ما کارگران به سروسوارفرستادن آنها به خانه خواستند ازکارگران واز گرفتن کارت دهها نفربا

.واتحاد ما را بشکنند  

استاست خالف اصول حقوق بشر کاری کارگران خالف اصول جهانديسالنها و تهد درحراستحضور  

   استی خواسته حق هر انسانني بدست آوردند کمتری برااعتصاب

 به تيري و کارگران اعالم نکرده است بس خود مدی انسانیروي از حقوق نانتياول خودرا ص شرکت شعارتيريمدمگر

. استدهي را به رخ ما کشیتي امنیروهاي جواب به خواست ما کارگران نیجااصول خود پشت پا زده و به   

مي خواهیما کارگران چه ممگر  

 کارگر کي اي دنی در کجامي کشی خجالت ممانيبچه ها ما ازميکنکار جمعه را ی روزهادي ما کارگران  بای تا کميگوي مما

 یانسان خانواده بودن حق هرشيپکروزي یشرعنظرط به قول خود مسلمان هم باشند از ما فقرانيمداگر  نداردیليتعطروز

 مي نتوانی شود ما حتی اند فشار کار وحشتناک باعث مدهي از رو کشري ما شمشیا برنينچني که امي گوی میما چاست مگر

 ما انيم روز کي  فقط   ها به سالنهای حراستلي گسی به جا ی منطقی است آقا مسله جرمني گفتن ااي آمي برویبه دستشوئ

باش کارگرکهفتهي کن فقط یکارگران زندگ  

ی چیعني یدانيشدن م دوهفته شبکاری منطقی آقامي کشی ما کارگران چه میباش تا بدان شبکارفتيهم شهفته پشت سردو  

  چهیعني ی کارگری تا بدانی کارگر باشديبا .ستي نشانه کارگر بودن نی لباس کارگردنيپوش
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 دادي بیتورم باال رفته گران. ردي گی به ما تعلق نمی حق شبکارمي که شبکار هستی وقتمي گوی ما ممي خواهی میچ مگرما

ما   ميرا بپرداز دولت   ی هانهي توان هزديبا که   مي کرده ایچه گناه  حقوق ما کم است مایکار  همه فشارني کند با ایم

.مي خواهی شرفتمندانه میزندگ   

   مابي از جنهيهز چرامي گوی مما

 زحمات شبانه جهي شوند  پس نتی با دستان توانمند ما صادر می صادراتی تومان در آمد دارد خودروهااردهايلي مشرکت

. ما کجا استیروز  

  کارگردوستان
شند حقوق کمتر از  و تورم بای گرانني ای جوابگودي اعالم شده ما جواب بدهد مجلس ودولت بایخواستها به دي باتيريمد

 دي است تاوان وزارت رفاه راکه ما نباافتهي شيافزا% ٤٥ مهيحق ب. کمتر استاري بسی انسانی زندگکي ی براونيلي مکي

 ميگو یما مدرصد%١٢ یعني ميري گیم٢ ی ما حق نوبت کاریاست ول درصد% ٢٢ یحق شبکارطبق قانون کار. ميبده

  حق جرم استني خواستن اني اايآ . شودیروز کمتر م دستمزد ما هری رود ولیباال مروزتورم هر

  دوستان
.مي شوروزي پمي توانی و با اتحاد خودمان می و آگاهیاري حفظ هوشبا  
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