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مي کنتي خودرو حمارانياز اعتصاب کارگران ا  

 
هشتاد وهفتتيرم هدپانز یريگيپ تهيکم     
                                                                                                                             

دی دستمز با برابر  محالت کارگری، هزينه مسکن درساعتی باال ميرود ،اج ضروری مردمقيمت مايحت آنامعه ايکه درج

و فالکت ان با فقردست به گريبکنند و زندگی میخط فقر، جامعه ايکه اکثريت زيرسوی دولت اعالم شدهاست که از

، اعتراض و اعتصابی که به تصاب بخش های مختلف کارگری هستيماع ما شاهد اعتراض وهر روز. اسفباری هستند

هايشان  کارگران هفت تپه همراه با خانواده .، فقط سرکوب و ضرب و شتم شده اندخواستهايشان جای گرفتن پاسخ به

بازداشت کرده و از آنها تعهد می  کارگران کيان تاير را با ضرب و شتم.  شتم قرار گرفتندسرکوب و مورد ضرب و

اينبار ميخواهند با ضد انقالب و وابسته خواندن  .آيدميشود صدايشان در گيرند که حق ندارند مقابل اجهافاتی که به آنان

   .زمينه سرکوب آنان را فراهم سازند، خودرو کارگران ايران

يک هفته ،    مدت شيفت های کار کارگران از دو هفته به         با خواست تغيير   ٨/۴/١٣٨٧وز شنبه   رخودرو از  گران ايران کار

ارگران      و ساير مزايای نقدی جنبی کارگران و      ) آکورد  ( پائين بودن حق بهره وری       ات   سختی کار ک ه     خط تزئين ، دست ب

   .اعتصاب زدند

   مردم آزاديخواهکارگران ، 
ديريت ايی از طرف  م ه ه ا پخش اطالعي ارگران ب تهای ک ه خواس ه جای جواب دادن ب ران خودرو ب ديريت  شرکت اي م

ان       د    حراست و ضد انقالب خواندن کارگران می خواهند کارگران را سرکوب کنند تا آن شان بگذرن وق انساني د   .از حق بيائي

ارگر     سخ به خواستهای اين کارگران به جای دادن پا با تمام نيروی خود از آنها حمايت کنيم و نگذاريم   ا ک د ميليونه ه مانن ک

   .نرسدب شوند وصدايشان به هيچ جای ديگر، سرکومی برندفقر و گرسنگی بسر شرايطدرديگر

رو از      ، فعالين کارگری و مردم آزاديخواه می  ، از کارگرانحمايت از کارگران ايران خودروما ضمن    ام ني ا تم خواهيم ب

   .ابی ايران خودرو حمايت کنندکارگران اعتص
   

  ايجاد تشکلهای آزاد کارگری کميته پيگيری

١٢/۴/١٣٨٧  
  


