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!مي کنتي حماري تاانياز اعتراضات کارگران ک  
١٣٨٧ اول آذرجمعه                                                                                                       یريگي پتهيکم  

 

 دوستان ، کارگران
مبارزه عليه وضع موجود حال اعتراض وجاده ساوه دردر) دانگهمنطقه چهارواقع در(ماههاست که کارگران کيان تاير

با گوشت  و دانيمزحمتکشان ميما کارگران ودريافت نکرده اند واين کارگران نزديک هشت ماه است که حقوق  .هستند

، مطالبه اکثريت مطالبه اين کارگران معترض. ما می گذردبدون حقوق چگونه بر وانمان زندگی مغز استخ و پوست و

می برای ما مردم بوجود عقب انداختن پرداخت حقوق در شرايط موجودکه دولت جمهوری اسال. کارگران ايران است 

.ه يک سنت و قانون تبديل کرده است، بآورده است  

هم اينک . اين کارگران تالش کنيم ، بايد به حمايت از همه ما کارگران ايران موجود استپس اين چنين وضعيتی برای

.  هم پاله گی هايشان مشخص شده استصف کارگران کامالً  مشخص شده است و صف مخالفان و سرکوب گران و

هم طبقه ای هايشان  نسبت به وضع موجود اعالم کنند ورا، تا صدای اعتراض شان رگران کيان تاير به خيابان آمدندکا

وضعی آنها را  به بد ترين  نيروی انتظامی  اما  .خود جلب نمايند را به حمايت از و مردم شريف  کشان زحمتديگر و

.سرکوب و زندانی کرد   

 کارگران ، زحمتکشان ، مردم آزاديخواه
شما می توانيد .بيدکارگران کيان تاير را دريابيد و به کمکشان بشتا      

يق اعالم حمايت های کتبی و شفاهی به هر وسيله ممکنرطاز -١  

جمع آوری کمک های مالی -٢  

با شرکت در تجمعات اعتراضی کارگران کيان تاير و حمايت از آنان -٣  

تبليغ و اطالع رسانی در مورد شرايط زندگی و مبارزات کارگران کيان تاير -٤  

.همت گماريد       

  کيان تايرکارگران مبارز
 .گشته ايدرو با سرمايه مجبور مبارزه رو درگرفته ايد که برای بقاء خود و خانواده تان به شرايطی قرارشما اينک در

بتوانيد  شما بايد.مبارزه است، اين آغازاما. نيد کمستحکم تروچه منسجم تررا هرارزه توانسته ايد صفوف خوداين مبدر

شاهد بسياری را هایخيز اين مبارزه افت ودر.آوريددائم در ورا بصورت پايدارسازماندهی مقطعی اين اين دستاورد و

.کارفرما و دولت استتشکلی آزاد و مستقل ازوف خود درکردن صف، فشرده ترتنها را پيروزی .ده و خواهيد بودبو  

 کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری

 ١٣٨٧ آبان ٢٩


