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حاد اتحاد اتحادات! کارگران  

مي کنی متي البرز حماکياز اعتصاب کارگران الست  
 ١٣٨٧م مهرهفتشنبه يک                                                                                           ن آزاد کارگراهياتحاد  
 

 
دوستان اين . می برنداعتصاب بسرنزديک به سه ماه است درالبرزکارخانه الستيک همکاران و هم طبقه ای های ما در

صدها کارخانه و کارگران دهها وفرش غرب بافت يس ورنساجی کردستان و پرمدت پنج ماه است همچون ما کارگران 

.دستمزدی دريافت نکرده اند صنعتی قزوين و شمال و جنوب کشورشهردرديگر  

بيداد مايحتاج زندگی  که تورم و گرانی ا در شرايطی بر ما کارگران تحميل شده است پرداخت دستمزدهوضعيت دراين 

و فرزندان خود هستيم و تالمات  ما شرمنده همسر.هميشه برای گذران زندگی دست و پا می زنيمازما درمانده ترميکند و

 شاهد دستان هندان خرد سال مان هر روز فرز.روحی جانکاه و جبران ناپذيری تمام هستی ما را در خود فرو برده است

.خالی ما هستند و حسرت نگاه شان چونان تيری کشنده قلب ما را می شکافد  

جهنمی به نام زندگی در اين کشور، در در و فرزندان خردسال شان که صدها هزار خانواده کارگری اما انگار نه انگار

. هستندآنناشی از روحی خرد کننده  و تبعات ،حال له شدن زير پنجه های فقر  

در کارخانه الستيک البرزگرامی دوستان و همکاران   

و ساير بلکه ادارات کاره است اين وضعيت تا کنون دل هيچ مسئولی را بدرد نياورده است، نه تنها بدرد نياوردراستش، 

چنين جهنم طاقت  برپايی  شريک   خوددواندن ما و بند و بست های اينجا و آنجا با کارفرمايان،  با سرنهادهای مسئول 

دستمزدهای اخراجها، اين وضعيت تمام روزنه های احتمالی برون رفت از  .فرسايی برای ما و خانواده هايمان بوده اند

آن برايمان باقی نگذاشته است، مگر  جهت خالصی ازراهیو عدم پرداخت آنها را  بر روی ما بسته و هيچ خط فقرزير

. نيروی متحدمان  

هم اعتصاب شما، شما ار است و ما با حمايت قاطعانه ازتحاد و تشکل ما تنها ضامن پايان دادن به اين زندگی فالکت با

اتحاد  به  ...و ساوه و قزوين  صنعتی  شهر خودرو،  هفت تپه، ايران  البرز، نيشکر الستيک  دررا  طبقه ای هايمان 

.مکني  دعوت میمانيکپارچگی برای رسيدن به خواست هاي و  

  اتحاد،اتحاد، اتحاد :درد ما يکی است و راه خالصی از آن نيز يک راه بيشتر ندارد! دوستان
 

،مجمع عمومی نماينده های کارگران نساجی کردستان  

  شرکت ريسندگی پرريس و شرکت فرش ماشينی غرب بافت،شاهوکارخانه 

٦/٧/١٣٨٧  

 


