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  كندي آارگران دنبال نمی را جز نابودی هدف،ت آارخانهيري مدیيجابه جا

هشتاد وهفتتيرم هدزسي كارانيآارگران و ب از انجمن دفاع      
                                                                                                                            

  ...فروشندي پست هستند آه شرافت خود را به پول می افرادی زاده و زمانینب

آارگران  اخراج ویدين واحد توليانحالل ا بریآاوه مبنعامل آارخانه صندوق نسوزريمدم عباس پوري تصمیپدر

ن شخص ي ا،ن اقدام به دالئل گوناگونينشدن ا ی اصفهان و عملیآارگران به سوله ها ازیگريانتقال تعداد دمعترض و

ك ياز اقوام نزدن شخص ازيا. د گمارده شدياحد تولن ويت ايري به مدیموريت به نام مزدوریشخصبرآنار شده وآاراز

ن آارخانه تنها يمت اي قن بزرگ و پرياقدام به فروش زم.باشديم ) اصفهانیسوله هاصاحبان خائن و مزدوراز (انيعطار

ن ي آه ایينجاآاز. باشدين آارخانه مي و مظلوم اسه آردن آارگران محروميسرآن غارتگران وي ایهايسودجوئبه منظور

 یآدام از آارگران براچ يت و اعتراض هين شكاي درارتباط است بنابرای انتظامیرويم با دولت و نيمستقت به طوريريمد

اد ين رابطه به فريان آارخانه دريف ايآارگران شر ازیكي. ز مثمر ثمر نبوده استي ظالمانه نن اقداماتيا ازیريجلوگ

بود آه قرار .باشدياخراج آارگران آارخانه مانحالل ور دريتاخ، ت سابقيريمدس پور عبایعلت برآنار" :آارگر گفت

 یملن اقدام عيازخود نشان داد ا آه عباس پوریريل تاخي اما به دلن آارخانه را ببندندي به طورآامل ا٨٧٫٣٫٣١خ يتا تار

ان يشا".ديبگو بتواند به آارگران زوریبه راحتد تاگذاشتنسرآاربر رایموري به نام تیپاسدارآرده وبرآنار رایو نشد لذا

 آه یموسو" : افزودیو ".استآامل قطع شده  آارگران به طوری حقوق شب آاریموريذآر است آه به محض ورود ت

ت اداره آارخانه را ياقت و صالحي لیسوزناست و سرمزدور و پاسداراري بسین آارخانه است فردي ایقبلران يمدخود از

 یجانب وده بودند اما همواره با سرآوب از آارگران بارها دست به اعتصاب و اعتراض زیت ويريزمان مددر. ردندا

ن پشت يهمبه خاطر است وی انتظامیروي نیف و بااليث آیمهره ها است آه برادرش ازی آسیو .مواجه شده بودند

س را آه آبندم و هرينجا را ميفته بود آه ا آارگران گ بهی به راحتیو. كندي را در حق آارگران اعمال می هر ظلمیگرم

ن يان آارخانه دريا درین آارگريگراز فعالي دیكي "!!)كنم ي اخراج میعني( كنمير قرآن رد ميزنخواست با ما آار آند از

 آه رذالت و ستنديش ني بیغارتگراندارند دزدان ونظررين آارخانه را زي آه ای اشخاص":اد آارگر گفتيخصوص به فر

به طور مثال . كننديخرند و آنها را غالم حلقه به گوش خود مينها آارگران را با پول ميا. دنائت را به اوج خود رسانده اند

 بود با وام ی آه عضو به اصطالح جهاد آشاورزیزمانن مثل ما آارگر بود وياش ازي آه پ زادهینب ی به نامهایآارگران

ل ير آارگران آرده و تبديآنها را جاسوس سا. آوردند به خدمت خود دریتومانهزار ۵٠ه حقوق  و اضافیون تومانيلي م٤

آارگران  سریوخته اند و حاال روزانه باالشرافت خود را به پول فرت ويانسانرت ويآنها غ.  شرافت آردندی بیادبه افر

 اخراجت تمام نشودن امروزين سفارش همياگر اند يگويبه آارگران مكنند ويد ميتهدند ويگويمبه آنها زورستند وي ایم

را در پول حرف اول  نها پست هستند ويا .كنندي اعمال می پناه قراردادیهم به آارگران بن اجحاف رايشتريب.ميكنيم

د ي تهدم و آنهايت آرده ايشكان مورد به وزارت آاري ما درا":ود افزین فعال آارگري ا"!!زند و نه شرافتيشان ميزندگ

  ".ميدا آند دست به اعتصاب بزنين روند ادامه پيم اگر اياما ما قصد دار.د شديد اخراج خواهيآرده اند آه اگر اعتصاب آن


