
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

١گزارش شماره   

  گزارشی از اعتصاب کارگران کيان تاير
  

   شماه هشتاد و شبهمن  مهفت                                                                                                    ر کارگنايب

  
ماه حقوق معوقه دست به اعتصاب و  ٣ است که کارگران کيان تاير بعلت عدم پرداختز رو٦با خبر شديم مدت 

صی با بی سيمها و نيروی درمقابل کارخانه افراد لباس شخ وقتی برای گزارش به کارخانه رفتم. اعتراض زده اند

 از درب ورودی شرکت رو به جاده ساوه دود غليظی ديده می. اطراف شرکت پراکنده بودنددر ماده با با تومآانتظامی 

ن مشغول آزده در کنار  شد نزديکتر رفتم در داخل محوطه شرکت کارگران چندين الستيک و بشکه های قير را آتش

نچه که از آ .ردندهمديگر برف پرتاب ميک گوشه ای نيز تعدای کارگران به سویو در .گرم شدن وصحبت هستند

مقابل سرمايه دارن تا رسيدن به وايستادگی در اتحاد، ،باالی کارگران ۀخانه مشاهده می شد نشان از روحيربيرون کا

اين شعارها  نهاآدو پارچه نصب شده بود که بر روی باالی درب ورودی کا رخانه  .خواسته هايشان است ابتدائی ترين

از پشت  ." ماه حقوق٣عدم پرداخت  تجمع اعتراضی کارگران به" "ارگر عدالت استيا نابودی کآ" .نوشته شده بود

کارخانه "ع موجود گفت بعد از ابراز تنفر و انزجار از وض کارگران شروع به صحبت کردم اونرده ها با يکی از

ست به اعتصاب زديم کارگر دارد همگی د ٣٠٠٠  ماه که ما حقوق نگرفتيم کارخانهسه فسنجانی است االنمتعلق به ر

درد سر درست  حين صحبت به من توصيه می کردند که برو ماموران براتدر" هم با کارگران همراه شده  و شورا

از ودر اين هنگام يکی " پاسخگو نيست  ماه است حقوق نگرفته ايم هيچ يک از مسئولين٣"و ديگری ميگفت  .ميکنند

ترس دارند که مبادا صدای اعتراض کارگران به گوش ساير  حساسمد گويا اآمامورين حساس شده وبه طرف ما 

فعالين کارگری تقاضا داريم ضمن محکوم کردن اين اعمال ضد کارگری عمال از ان  تمامیما از .کارگران برسد

  .نموده واطالع رسانی کنند پشتيبانی

  

  رينا کارگب
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