
!ران، عليه اخراج، برای بيمه بيکاری و حق کار متحد شويديکارگران ا  
 
 

 هزار کارگر کارخانجات کمباين سازی، ماشين سازی ، آلومرول، آلومينيم، هيلکو و ايرا لکوی اراک 5
در راستای طرح خصوصی سازی که دولت اسالمی در حال . وتراکتو سازی تبريز در آستانه اخراج هستند

 هزار کارگر 5ع کشور، کار خود را از دست داده اند، يست و تاکنون صدها هزار کارگر صنااجرای آن ا
ديگر صنايع بزرگ کشور به ميليونها کارگر ديگری می پيوندند که امکان کار وتأمين زندگی خود را نخواهند 

. داشت  
 

در .  اخراج کرده است کارگر خود را600اين در حاليست که شرکت آذر آب اراک در راستای همين طرح، 
پی اين اقدام کارگران با تجمع و تحصن درجلوی درب کارخانه و استانداری استان مرکزی اعتراض خود را 

. به سياست ضد کارگری دولت اسالمی اعالم داشته اند  
 

  نفر از کارگران بيکار150گزارشات ديگر حاکيست که با تعطيل کارخانه توليد خوراک دام و طيور خلخال 
. شده اند  

 
اعتراضات کارگری عليه اخراجها و سياست بيکار سازی حکومت اسالمی در شرايطی جريان دارد که 

کارگر بيکار مساوی است با کارگر گرسنه و خانواده گرسنه و بی پناه، کارگر بيکار مساوی است با بی آينده 
.نگی فرزندان و نبود هيچ امنيت و حمايت اجتماعی از خانواده کارگرا  

 
دقيقًا به همين خاطر است که بايد اعتراضات کارگری حول ممنوعيت اخراج کارگران توسط کارفرمايان و 

دولت، بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار و پرداخت فوری دستمزدها و افزايش دستمزدها 
 مستقل خويش سازمان دهند در عين حال بايد همه کارگران شاغل و بيکار خود را در تشکلهای. متمرکز شود

و با هماهنگ کردن مبارزات خود و به ميدان کشيدن خانواه های کارگری، زنان، مردان  و جوانان، از حق 
حيات  و حق کار و يک زندگی انسانی برای همه شهروندان کشور حمايت کنند و سياست ضد انسانی رژيم 

.کننداسالمی را عليه کارگران و مزد بگيران کشور در هم ش  
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