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  خودرو راني کارگران ادياعتراض شد
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  ١٣٨٧مرداد هم دنوزشنبه                                                                               ورانخودري از کارگران ایجمع

  
همکاران و دوستان کارگر             

عليه ما کارگران شمشير می کشد سازمان تامين روز برنون های ضد کارگری خود هرسازمان تامين اجتماعی با ابداع قا

ديگر رفاه جبران هزينه های شود اکنون با يکی شدن با وزارت اداره ميا کارگران بوجود آمده ودسترنج مازاجتماعی که 

کند بدهکاری ميليارد دولت به سازمان که سود تامين اجتماعی ندارند را تقبل ميسازمان جامعه را که هيچ سهمی ازاقشار

شده است که فقط در پی کسب  تبديل  ازمان امروز به يک بنگاهیآن فقط زندگی ما کارگران را می چرخاند از طرفی س

داروی کارگران حمله می کند به فع کارگران اصال مهم نيست يک روزبرای خود می باشد برای سازمان مناشارسود سر

صوصی خ  درمانگاهایروانه را کارگران  ماکارگران عمال به خدمات با کاهش دهد ميافزايش پزشکان را تعرفه يکروز

ين اجتماعی به کارگران سازمان تامخدمات دهی  شعب سازمان گويای بيمارستانها و مقابل  درصفهای طوالنی  می کند 

باشد تبديل بيمارستان ميالد به محل درآمد زای برای دولت مردان سازمان شده است تامين هزينه ديگران از زحمتکش مي

ضد ما کارگران عمل می کند هر   حامی منافع ما کارگران باشد هاينکجيب ما کارگران چه معنای دارد سازمان به جای 

.ک قانون ضد کارگری بوجود می آوردروز ي  

به زندگی بازنشستگان نگاه کنيد ببيند با ما کارگران چه کار می کنند چند ماه از سال گذشته است هنوز حقوق بازنشسته 

رئيس جمهوری دستورما کارگران منتظروری برای دريافت بيمه ازآقايان بپرسد چطا افزايش نيافته است کسی نيست ازه

.ماه است که کارگران را سر می داوانيد ۵ نبوده ايد ولی برای افزايش چندرغاز حقوق   

 دوستان کارگر
 .می باشدکارسال آخر٢ براساس یحذف محاسبه حقوق بازنشستگدست پخت جديد سازمان پيشنهاد اليحه ضدکارگری 

 حق پرداخت حقوق  ارد مبنای اساسی ند و بندی که هيچ پايه  امتياز يا  و  سال سابقه٣٠ است قراربه جای آن  و

يش با تورم امروز سال پ٣٠آيا به نظر شما اين حرف پذيرفتنی است آيا تورم . برای کارگران باشدبازنشستگی مستمری

نزديک به سراغ  می باشد که در آينده کارگری و بر عليه کارگران  ضد  ما کارگران اين يک اليحه  يکی است به نظر

امروز و با  ما کارگران باشد که بر اساس تورم  حقوق بازنشستگی  ما کارگران خواهد آمد تنها قانونی می تواند مالک 

 يک   آنرا  ک است ما کارگرانحضم قدری  کارشناسان سازمان به  اليل  د افزايش تورم سالهای بعدی همگون باشد

نيستند سهم بيمه را بپردازند چطوری حاضر به شرايط کنونی کارفرمايان حاضرمی دانيم درشکار به کارگران آتوهين 

بيمه زياد بپردازند کدام کارگر از فردای خود خبر دارد که با کار فرما که ا کارگرانی می شوند که دوسال آخرتبانی ب

.يليون نيز امکان ندارد تبانی کندم١٠يک در   
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 دوستان کارگر
 ايران خودرو بر عليه اين اليحه اعتراض داريم واجازه نمی دهيم مشتيحامی سرمايه داران در سازمان تامين ما کارگران

ه اين قانون يلعرا بر خود  خواهيم اعترضات گسترده کارگران می همه  از ندگی ما کارگران بازی کنند ما اجتماعی با ز

خود ساکت بمانيم حمالت ديگر نيز ادامه خواهند  به حريم ضد کارگری گسترش دهند اگر امروز ما در مقابل اين تجاوز 

.يافت  

و تصويب شده باشد و   واقعی کارگران تهيه  را به رسميت خواهند شناخت که با حضور نمايندگان کارگران تنها قانونی 

.حامی منافع ما کارگران باشد  
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