
مياری کنيها، کارگران اخراجی را يکار سازيه اخراج و بيعل  
 
 

-ع نفت و پتر ينک نوبت کارگران صنايا... ع نساجی، قند و شکر، دارو سازیيبدنبال اخراج صدها هزار کارگر صنا
د صدها هزار ي و بازخرر ساختار، که اخراجييل و تغير انسانی تعدياست غيسازمان دهندگان س. ده استيمی رسيوش

 با :ون، تجار و آقازاده های آن واگذار کنندينه ای به روحانين هزيع را با کمتريکارگر را تا بحال دنبال کرده اند، تا صنا
. کاری هستندين شرکت را در آستانه اخراج و بي کارگر ا600بانی وزارت نفت، يانحالل شرکت خدمات و پشت  

 
ن وزارتخانه تجمع يبانی وزارت نفت در مقابل دفتر مرکزی ايگر شرکت خدمات و پشترکا600 روزين اقدام، ديبدنبال ا

لنا گفته است که از ين شرکت به خبرنگار اينده کارگران و کارکنان اينما. کرده و نسبت به اخراج خود اعتراص کردند
 –کماهه داده شده تا استعفاء دهند يلتی ن واحد مطرح شده است، به کارکنان مهير ساختار اييور ماه که طرح تغي شهر23
ن شرکت، علت يمسئول. نصورت حکم اخراج آنها صادر خواهد شدير ايد کنند، در غيط مناسب خود را بازخريا شراب

وزارت نفت اخراج پرسنل پر . ت استين خالف واقعيت آن اعالم کرده اند که ايان ده بودن فعالين شرکت را زيانحالل ا
کارگرانی . مانی اقدام می کندين کارگران، به استخدام کارگران پيستور کار خود قرار داده و با اخراج اسابقه را در د

ای يگر مزايمه درمان و حق سختی کار و ديمه باز نشستگی ، بيت شغلی و بين امني تأما و يچ حقوق و مزايبدون ه
.توان آنها را اخراج کردنه ای بيچ هزيت شناخته شده، کارگرانی که براحتی و بدون هيبرسم  

  
کارگران اعالم کرده اند تا بازگشت به کار به . ش هستنديت به کار و گرفتن حقوق حقه خوشکارگران خواهان بازگ

.ر انسانی ادامه خواهند داديم غين تقسيه ايمبارزه خود عل  
 

ک يل ي در مقابل مجلس تحصن کرده اند و خواستار تشکد شده شرکت ُپست و مخابراتيباز خرن حال کارکنان يدر هم
.دگی به مشکالت خود شده اندي به منظور رسطرف مستقل خارج از ُپست و مخابرات يته بيکم  

  
ابی به حقوق خود وبازگشت به يدان ُپست و تلگراف اعالم کرده است که از روز چهارم آبانماه تا دستيانجمن باز خر

.دی استيروز چهارم آبانماه روز آغاز حرکت کارگران باز خر. قابل مجلس ادامه خواهد دادکار، به تحصن خود در م  
 

کاری برای همه افراد يمه بيران، برای حق کار، بي راه کارگر از خواست کارگران ا-رانيسازمان کارگران انقالبی ا
 و خواهان آنست که همه کارگران و مزد ان و دولت دفاع می کنديت  اخراج کارگران توسط کارفرمايآماده بکار، ممنوع

و با سازمان  ش سازمان داده ي مردان کشور خود را در تشکلهای مستقل خووزنان   جوانان ،،کاران يران کشور، بيبگ
 م اسالمی وير انسانی رژياست غي، سىکاريمه بيها و برای حق کار و بيکار سازيه اخراج و بين عليدادن کمپ
.کنندان را در هم شيکارفرما  
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