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 فراخوان کمک مالی به کارگران نساجی خامنه

 
  ١٣٨٧ اسفند ۵ شنبهدو                                                                                         ن آزاد کارگراهياتحاد

 
 

  ايرانشريف و آزاديخواه کارگران و مردم 
د       ١٩کارگران نساجی خامنه     اه است دستمزدی دريافت نکرده ان ادی  .  م داد زي ان     تع ه ن ی از تهي ارگران حت ن ک   از اي

ان خالی       خالی برای گذران زندگی عاجز و درمانده اند و           ه روز  برای تهيه ن ه هزين ار      ک انوار چه رای يک خ ه آن ب ان

  . ن است حسابهای دفتری در نانوائی های شهر خامنه دارندا توم٢٠٠نفره مبلغی در حدود 

ز           !!! وضعيت فالکتبار اين کارگران تاکنون دل هيچ يک از مسئولين دولت مهرورزی            ا ني را بدرد نياورده است  و م

  . نداريمبيش از اين از حاکميت سرمايه دارانانتظاری 

" فکر کنيد ما نيز يک غزه هستيم      : " آنان حتی  اين سخن کارگران نساجی خامنه را در فرمانداری شبستر که گفته اند              

ان                       به هيچ انگاشته اند    وق شان، آن رين حق ديهی ت ه ب  و عليرغم مبارزات شبانه روزی اين کارگران برای دست يابی ب

  .و در وضعيت بغايت فالکتباری بسر می برند موفق به دريافت دستمزدهای معوقه خود نشده همچنان

  کارگران و مردم شريف
ه خود بخشی                             ات شان ک ه مطالب ارزات خود جهت رسيدن ب داوم مب رای ت ه ب ه   کارگران نساجی خامن ارزه طبق از مب

  . به کمک شما نيازدارند، استخالصی از ستم و استثمارکارگر ايران برای برپائی دنيايی بهتر و 

اری و               د ر اين راستا کارگران نساجی خامنه شماره حسابی را افتتاح کرده و از شما کارگران و مردم شريف انتظار ي

  .مساعدت دارند

ران  مردم شريف عموم ران و رگهمدوش با کارگران نساجی خامنه، کا     اتحاديه آزاد کارگران ايران      د   اي را ميخوان  را ف

ه بگذارن     ستهای کارگران  را در د   شان  دست ياري تا   ساجی خامن را      ن ان ب ارزات آن داوم مب ه   د و سهمی در ت ی رسيدن ب

  .دخواست هايشان ايفا کنن
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:شماره حساب کارگران نساجی خامنه برای دريافت کمک مالی  

 رضا درخشان پور و -جعفر خادمی :  به نامهای آقايان٠١٠٥٤٦١١٢٣٠٠٨حساب سيبای بانک ملی  به شماره  
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