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ري تااني از اعتصاب کارگران کی کارگریتهايگسترش حما  
 

ماه هشتاد و شش بهمن  دهم جه                                                                                       یسراسر هياتحاد 
 

 
 با هي و شرکت عمران ساحل عسلوني مبیمي ، پتروش١٠ و٢/٣/۶/٧/٨/٩ ی فازهایشگاههايارگران پاال از کیجمعهائ

 بر ی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه مبنیانجمن صنفوکاري و بی کارگران اخراجی سراسرهيامضاء فراخوان اتحاد

ران منطقه خواستار تحقق مطالبات کارگگري دی بخشهاانيمو پخش فراخوان درري تاانياعتصاب کارگران ک ازتيحما

کاريب  وی کارگران اخراجی سراسرهي اتحادتيعالم حماا.         شدندري تاانيکارگران ک  

ري تااني کارگران برق وفلزکارکرمانشاه ازاعتصاب کارگران کیانجمن صنف و  

دست به اعتصاب  .است که ازده روزشي خود، بیدستمزدهادراعتراض به عدم پرداخت سه ماه ازري تااني ککارگران

 اني کارفرمایسو پرداخت دستمزد کارگران ازی برایعدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران سالهاست به روال. زده اند

و آنجا   نجايخود ا خط فقر ري زیاعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدها شده است، سالهاست که کارگران درليتبد

 وجود  يیگوش شنوا  چي اما هند،ي نمای به انحا مختلف اعتراض خود را اعالم م وکنندي، تجمع م… کنندیاعتصاب م

 هشود، افزوديمحسوب م خط فقر کارگران ري زیدستمزدها آشکارازی دزدکي مسئله که نيابعاد اندارد وروزبروزبر

.گردديم  

 کارگران

ديبا متحد شد،ديروزه آن، با گسترش هر  ازیريجلوگ و  دستمزدها  بموقع پرداخت  به مسئله عدم    دادنانيپا  یبرا  

. سازمان دادتي وضعني به ادني بخشاني پای برای بعد سراسرکي را دری اوستهي قدرتمند و بهم پ اعتراض  

 قاطعانه تي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ضمن حمای و انجمن صنفکاري و بی کارگران اخراجی سراسرهياتحاد

 از تي تا با حماخواهدي می و صنعتیديو مراکز تول  از عموم کارگران در کارخانه ها ري تاانيازاعتصاب کارگران ک

.ميرباشي تااني کارگران کب اعتصایروزي کارگران وهمدوش با آنان متضمن پنياعتصاب ا  

ی کارگری باد همبستگزنده  
  شاه کارگران برق و فلزکار کرمانی صنف انجمن-کاري و بی کارگران اخراجی سراسرهياتحاد

 
 به ري تااني کارخانه کی از کارگران اعتصابتي در حماهي عسلوی اقتصادژهي از کارگران منطقه وی جمعهائما

.ميوندي پی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه می و انجمن صنفکاري و بی کارگران اخراجی سراسرهيفراخوان اتحاد  
 

٣و٢ ی از کارگران پاالشگاه گاز فازهایجمع  
٨ و٧ ،۶ ی گاز فازهاشگاهيان  پاال از کارگریجمع  
١٠ و٩ ی گاز فازهاشگاهي از کارگران پاالیجمع  

  از کارگران شرکت عمران ساحلیجمع
ني مبیمي از کارگران پتروشیجمع  


