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د خودرو به اخراج دهها نفر از همکاران خوراني کارگران ادياعتراض شد  

 
                                                           و خودرانريکارگران ا ازیجمع                  م خرداد هشتاد وهفتچهار

                                                                               
 نفر از همکاران خود در طی يک ماه ٣٠٠اخراج  /تنتيجه وجود شرکتهای پيمانکاری وقراردادهای موقت همين اس

 ممگاه(کارگران پرس ايران خودرو اخراج دهها نفر از/ وايساک(اخراج دهها نفر از کارکنان سازمان فروش  /هگذشت

یدوستان و همکاران گرام  

 اخراجکارازهمکاران عزيزازآغازين سال جديد دهها نفر بخشهای مختلف شرکت طی روزهایطبق خبرهای رسيده از 

.پيوسته اند  شده و به لشکر بيکاران   

   و کارگر ايران خودر٣٠٠اخراج        ٢٩/٢/٨٧

های هانه مدرن شدن بخشهای مختلف ايران خودرو به ب بخشاخراج اين کارگران شاغل دراز های رسيده حاکی گزارش  

 برکارمديريت ازبه دستورخودرو قراردادی شرکت ايرانکارگر٣٠٠ .دستگاه بجای نيروی کار استاستفاده ازتوليدی و

 مطلب به دسترنج نيا  انيبا ب کشورسراسر  یمانيپ  وی کارگران قراردادهي اتحادسيرئ "ی شهسواریرجبعل".شدندرکنا

  بخش مدرن شدنبه بهانه   خودروراني مختلف ایهابخش کارگران شاغل درنياخراج ا ازی حاکدهي رسیهاگزارش :گفت

 داخل کشور برخالف یها متاسفانه مدرن شدن کارخانه:  گفتاو. کار استیروي نیدستگاه بجا و استفاده ازیدي تولیها

 ی و چگونگی انسانیروي به حال نی تاکنون فکرنهي زمنيا که دررديپذ ی صورت می در حالشرفتهي پی کشورهاگريد

.ها نشده است  انسانی زندگتيوضع  

 اخراج کارگران ايساکو

 تي اعتراض و شکارغمي دو مرحله علی خودرو، طراني اساکوي شرکت ایکارگران قرارداداز نفر۵٠ رياخچند روزدر

 به همراه خانواده ی کارگران اخراجنيا. شده اند  اخراج مه،يب و جمله اداره کار از  یحکومت اجع به مر کارگران   نيا

. خود محروم شده اندی زندگني امکان تامني تریيابتدااخراج و ازکار ازی حق و حقوقچي هی بشانيها  

 و کم دي خودرو به دنبال کاهش تولراني از کارگران شرکت پرس ازي نفر ن١٠٠ حدود دهي رسی طبق خبرهای طرفواز

.د از کار اخراج شده انفتي شکيکردن   

  دوستان کارگر

 ی که به راحتمي دانی موقت میادامه قانون قرار دادها  ویمانکاري پی از وجود شرکتهای کارگران را ناشنيما اخراج ا

 دني محکوم کرده و خواهان بر چی کارگرانرا تحت هر عنواننيدهد ما اخراج اياخراج کارگران را ماجازه به کارفرما 

.مي باشی و  باز گشت به کار همکاران به سر کار مموقت ی و لغو قراد دادهایمانکاري پیبساط شرکتها  

جمعی از کارگران ايران خودرو                                                      

ikcokar@yahoo.com 

١٣٨٧اول خرداد   


