
 کارزار جهانی همبستگیبه 
 پیوندیم می نیآرژانت در نونزسازی  کیسرامکارخانۀ  کارگران با
 

 تیرسـم  منظـور  به ی را کارزار آرژانتیندر نئوکنِ    زنون ان کارخانۀ سرامیک سازی   کارگر ، به کمیتۀ هماهنگی   اساس خبر رسیده  بر  
    کارخانـه مبـارزه    کـارگری بـر      بـرای کنتـرل    کارگراناین   که است سال چهار . بر کارخانه آغاز کرده اند     یکارگر کنترل به دنیبخش

 210این مدت، کارگران توانسـته انـد         در   .کنند اداره را کارخانه یمال کمک جلب با ه اند توانست طیشرا نیتر سخت در و  ،می کنند 
 خطـر  و سـت ین یقطع زیچ چیه هنوز که دهند یم هشدارآ نان    حال نیع در .شغل جدید و یک مرکز بهداشتی برای جامعه بسازند        

 .دارد وجود همچنان کارخانه از کارگران بیرون ریختن و اخراج

 یو یاصـل  لیـ دل ،یقاضـ  خـودِ  ۀگفت به. است شناخته تیرسمه  ب سال کی رایب فقط را کارخانه بر رگرانکا کنترل پرونده، یقاض 
 : است آمده آن در که است نئوکن سیپل گزارش ،کارگران تعاونی شناختن تیرسمه ب یبرا

 دست توان ینم کرد، خواهد جادیا زلنا متیق به آن فروش و دهیمزا جهت کارخانه ۀیتخل که یا یاجتماع راتیتأث لیدل به امروزه«
 ».زد کار نیا به

 و ، استنکرده صادر را کارگران بیرون ریختن دستور دارد، نئوکن کارگران پاسخ از که یترس خاطر به فعال یقاض که است روشن
 .نکند صادر را کارخانه ۀیتخل دستور  ،2006 اکتبر ماه در یعنی ،ساله کی ۀ دوراین  دنیرس سر به از پس که ستین معلوم

 و   برای به رسمیت شـناختن کنتـرل کـارگران بـر کارخانـه             زنون کارگران با یهمبستگ کارزار کی نئوکن شهر در یطیشرا نیچن در
 مارستان،یب ،یا توده در مقیاس     مسکن دیتول ،یاجتماع یها طرح برای انجام   سان قرار گرفتن این کارخانه در خدمت جامعه        بدین

 کارخانـه  زودتر هرچه تا نیرژانتآ دولت از مطالبه جهت است امضا یآور جمع شامل کارزار نیا .به راه افتاده است    رهیغ و مدرسه،
 یامضـاها   تمـام  مـه  مـاه  اول روز در کـارگران  اسـت  قـرار  .را به رسـمیت شناسـد      آن بر کارگران کنترل و   کرده رهمصاد رسماً را

فکسی که کارگران بـرای ارسـال        شمارۀ   .دهند لیتحو نئوکن یالتیا مجلس به برسد، دستشانه  ب لیورآ 30 خیتار تا که را یهمبستگ
 00542994413063: حمایت ها اعالم کرده اند چنین است 

 اعالم می کنـیم     حمایت خود را از این کارزار       متشکل در کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری        ما کارگران ایرانی  وسیله  بدین  
 .و متن حاضر را به شمارۀ فکس فوق ارسال می داریم

  ایجاد تشکل کارگریهماهنگی برایکمیتۀ 
24/4/2006 – 4/2/1385  

www.komiteyehamahangi.com  
komiteye_hamahangi@yahoo.com 

 



 

 


