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  احکام صادره عليه فعالين کارگری

     را محکوم  کرده  و لغو فوری اين احکام را خواستار شدند

  
 ماه هشتاد و پنجآبان هفتم ست يب                                                             جمعی از کارگران ايران خودرو

 
  

 همکاران گرامی و دوستان کارگر

 نشان دادند آنها يکبار ديگر برای  مدعيون حمايت از مستعضفان يکبار ديگر نيت خود رادر مقابل کارگران ايران

 و اعتصاب که حق مسلم   اعتراض و هر گونه  تشکل  گونه لوگيری ازهرج و برای   با سرمايه داران همبستگی

در مراسم روز اول ماه مه که به جرم   و شديد ترين احکام را عليه کارگرانی که به کار شده کارگران است دست 

 . کارگردر شهر سقز دستگير شده بودند صادر کردندشرکت در گراميداشت مراسم روز جهانی

 دوستان و همکاران گرامی

کارگران حق دارند روز جهانی کارگر را گرامی بدارند هيچ کسی حق ندارد مانع شرکت کارگران در گرامی داشت 

  .روز جهانی کارگر شود

کت کننده در  ای از کارگران شر به مراسم روز کارگر حمله کرده و عده٨٣والن انتظامی و قضائی که در سال ئمس

کارگران بعد از حدود چند سال امروزحکم زندان برای ده بودند به جائی معذرت خواهی ازکراين مراسم را دستگير

 آنها اعالم کرده اند

  همکاران گرامی و دوستان کارگر

 شيکاکو را شته شده در شهراول ماه مه روز جهانی کارگر است در اين روز کارگران حق دارند که ياد کارگران ک

جهان اين روز را گرامی می دارند و  سراسر همه کارگران است  کارگران  ی روز جهان روز  اين   بدارند گرامی

دا از تشکلهای دولتی شرکت کرده و مطالبات مراسم های مستقل خود جدرحق دارند در اين روزن ايران نيزکارگرا

 متاسفانه عليرغم تعطيلی اين ولی . اين روز روز رسمی برای کارگران استخود را مطرح کنند در تقويم ايران نيز

اکثر  هستيم در   و ما شاهد بپذيرند طيلی روز تع  عنوان  به  روز را   حاضر نشده اند اين ايران سرمايه دارن روز

 . ارگران را وادار می کنند که در اين روز در سر کار حاضر شوندواحدهای کارگری ک

  شرکت کارگران در اين روزکارگری بپذيرد برای همين است ازنيست اين روز را به عنوان روزدولت ايران حاضر



لوگيری کرده فقط مجوز راهپيمائی را به تشکل خاص دولتی آن هم در جاهای دور از دسترس کارگران وآن هم ج 

 خاطر ابزاری برای نشان ز کارگر بلکه بهنه بخاطر مطرح کردن مطالبات کارگران ويا نه برای گرامی داشت رو

 .دادن حضور کارگران  می دهد

دريافت  ماهها حقوقحاليکه هزاران کارگربه حقوق خودشان هستند درد تجاوزروز شاهحاليکه کارگران ايران هردر

د اعتصاب اسفنهنوز کارگران شرکت کننده در وند وشاخراج ميشرکت ما دهها کارگرحاليکه روزانه درنکرده اند در

ر اثر نا امنی محيط کار دهها در حاليکه د.نگشته اند  ار بازماه سال گذ شته و کارگران اخراجی شرکت واحد به سرک

دست داده اند و دها نفر قطع عضو شده و در کنج خانه افتاده اند در حاليکه هيچکسی دوستان ما جان خود را ازازنفر

 .رسند نمی يره که هر روز تعطيل و کارگران خودرا اخراج می کنندو هيچ قاضی به فرياد کارگران نساجی ها و غ

حاليکه شرکتهای پيمانکاری هر روز به حقوق ما کارگران تجاوز کرده و حتی حقوق قانونی وزارت کار را به ما در

کت له قرار دادهای موقت به قوت خود باقی است و شرکتهای دولتی همچون شرئ وهنوز مس حاليکهدر .نمی پردازند

 .ما با تحميل قراردادهای موقت در کارهای دائم ما را برده وار استثمار می کنند

 .در حاليکه اصالح قانون کاربه نفع سرمايه دارن و اعتراض کارگران عليه اصالح آن در جلو مجلس ادامه دارد

ق خود مقابل مجلس جمع زمانی که کارگران قزوين و کاشان و سنندج و ماهشهر و دهها شهر ديگر برای گرفتن حقو

شده اند و هيچ کسی پاسخگوی آنها نمی باشد صدور احکام بر عليه فعالين کارگری که حاضر نيستند تن به هر کاری 

 .بدهند چه معنائی غير از ضد يت با خواست کارگران دارد

ه دوستان کارگر همو ازسقز را محکوم کرده  شهر  کارگران  صادره عليه  احکام ين  ا خودرو  ايران  کارگران ما 

ننده احکام می خواهيم که به کقاضی صادرين احکام صادره اعتراض کنند و ازجا که هستند عليه اهرمی خواهيم در

کارگران ايران معذرت خواهی کند و به جای صدور  اين احکام واهی ازبه خاطر صدورتوهين به طبقه کارگرخاطر

  . کارگر برسد که چندين ماه است حقوق دريافت نکرده اندزندان بر عليه کارگران به فرياد هزاران
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