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 اعالم همبستگی کارگران شرکت ايران خودرو با کارگران شرکت واحد

 
                     جمعی از کارگران ايران خودرو                                   بهمن ماه هشتاد و پنجم تشهست يب

 
                                                 

  دوستان و همکاران گرامی

 
 فوريه مصادف با روز همبستگی با کارگران شرکت واحد می باشد در چنين روزی طبقه کارگرجهان برای ١۵

مقابل کارگران همبستگی با کارگران شرکت واحد و اعتراض عليه سياستهای دولت جمهوری اسالمی ايران در 

اين واقعه گذشت  همبستگی خودرا با کارگران شرکت واحد اعالم کردند يکسال از و .شرکت واحد به خيابانها آمدند

سنديکای کارگران شرکت واحد  .می برندشرکت واحد همچنان در اخراج به سرسنديکای ولی کارگران عضو 

آزار وتهديد کارگران از  .ی و امنيتی و اقتصادی قراردارنداتوبوسرانی تهران همچنان زير شديدترين فشارهای پليس

 .به دليل فعاليت ها و ارتباطات سنديکای شديدتر از قبل ادامه دارد)حراست(سوی پليس امنيتی شرکت واحد 

کارگران اخراجی شرکت واحد . کارگران شرکت واحد را  تهديد می کنند تا به همکاران اخراجی خود کمک نکنند

زندگی برای آنان سختتر از هميشه شده است در جامعه ای که با دريافت . است حقوق دريافت نمی کنندچندين ماه 

کمتر از پانصد هزار تومان نمی توان زندگی کرد اين کارگران چه می کشند تا کی آنها بايد اينطوری به زندگی 

بل کارگران شرکت واحد ادامه می دهد وزارت کارهمچنان به سياستهای ضد کارگری خود در مقا .ادامه خواهند داد

تا از  .را زير فشار قرار می دهند آقای اسانلو.  اخراجی شرکت واحد خوداری می کندو از بازگشت به کارکارگران

اتوبوسهارا به بخش خصوصی واگذار می کنند تا از شر رانندگان شرکت واحد خالص . هيئت مديره استعفا بدهند

هدف  . شکست کشاندن مبارزات کارگران شرکت واحد به هر طريق مختلف ادامه داردتالش دولت برای به. شوند 

دولت تنها به شکست کشاندن مبارزات و دست آوردهای کارگران شرکت واحد نيست بلکه دولت با اين کار می 

  . ل جنبش کارگری را به شکست بکشاندخواهد ک

  
  دوستان و همکاران گرامی

  
بی شک طبقه کارگر بدون اتحاد و همبستگی راه به . ت همه کارگران می باشدشکست کارگران شرکت واحد شکس

جای نخواهد برد و اين فقر و فالکت و بی حقوقی ادامه خواهد يافت کارگران همچنان زير تورم لجام گسيخته له 

 خودشان خواهند شد بخش خصوصی از راه رسيده وهمراه با شرکتهای پيمانکاری و با تصويب قوانين ضد کارگری

 .زندگی را بر کارگران سياهتر خواهند کرد قراردادهای موقت جای خودرا به کارگران روز مزد تبديل خواهند کرد

 تنها راه پيروزی کارگران شرکت واحد اتحاد و . اهی و حمايت از همديگر نداريم ما کارگران راهی جزء آگ

   همچنان به پشتيبانی خود از کارگران شرکت واحد ادامه همبستگی تمام کارگران می باشد ما کارگران ايران خودرو



  

برای همين مناسبت ما کارگران شرکت . می دهيم وکارگران شرکت واحد را در اين پيکار تنها نخواهيم گذاشت

ايراخودرو يکبار ديگر ضمن اعالم همبستگی با مبارزات کارگران شرکت واحد از خواستهای بر حق آنان حمايت 

يم و خواهان بازگشت کارگران ض خودمان را به دولت و تمام نهادهای بين المللی اعالم می دارکرده و اعترا

ی شرکت واحد به سرکار و خواهان پايان دادن به تهديدات و فشارهای امنيتی و پليسی و اقتصادی بر اخراج

  .کارگران شرکت واحد می باشيم

  درود بر کارگران شرکت واحد

  انزنده باد همبستگی کارگر
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