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:سايت شورا  
 

  دوستان و همسرنوشتان
 

مت شما درود می فرستيم، عزم و ما فعالين کارگری در سايت شورا دستتان را بگرمی ميفشاريم و به اينهمه مقاو

.اراده شما برای ما کارگران مايه مباهات و ماالمال از درس مقاومت در برابر بردگيست   

دوستان شما تنها نيستيد، ما و عموم کارگران در کنار شمائيم، مقاومت و پيروزی شما، پيروزی همه ما کارگران 

بر شرايط برده وار کارفرما و عقب راندن وی از دريافت وثيقه شما تا به همينجايش نيز با مقاومت در برا. است

انسانی  همه ی کارگران در سرتاسر ايران دفاع جانانه  برای اشتغال، نه تنها از حرمت انسانی خود، بلکه از حرمت

.ای را به منصه ظهور رسانده ايد   

ما شما را تنها نخواهيم گذاشت و با تمام توان در کنار شما خواهيم بود، حمايت گسترده ای از شما در حال شکل 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کارگران بخشهايی از پتروشيمی ها، کارگران شاهو، . گيريست

از جمله کارگرانی هستند که از ... کرمانشاه و کارگران نساجی کردستان و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار

.شما حمايت کرده اند   

ما فعالين کارگری در سايت شورا بنابر وظيفه طبقاتی خود در اين مرحله از پايداری شما برای بازگشت به کار 

ريال را به شما بهزاد سهرابی  و سلب اختيار از کارفرما برای تمديد يا عدم تمديد قراردادتان، مبلغ  يک ميليون 

.اختصاص ميدهيم   

  دوستان
ما برای مقاومت در برابر زورگوئيهای کارفرمايان و حاميانشان سالحی جز اتحاد و همبستگی نداريم از اينرو الزم 

است تا برای کاهش مشکالت خود جهت تداوم مبارزه بر حق تان، همانگونه که در همه مبارزات کارگران در 



ما دوشادوش شما تا پيروزيتان در . م نمائيداست صندوقی را برای دريافت کمکهای مالی اعالسراسر دنيا مرسوم 

.کنارشما هستيم و بر تالشهای  خود برای حمايت هر چه بيشتر از شما خواهيم افزود  

 
 زنده باد همبستگی کارگری

 فعالين کارگری در سايت شورا

 ٣/۶/١٣٨۵  
 

  به کارگران آگاه و مردم حق طلب
 

 به کرامت انسان  و نيز توهين  و عدم امنيت شغلی   در اعتراض به اخراجسازی٢٨/۵/١٣٨۵که از  ما کارگران  

کارخانه اه با خانواده هايمان درمقابل درسه روز پيش همربه دليل اتمام قرارداد هايمان ازدست به اعتصاب زده ايم 

بهداشتی تعدادی از همسران و فرزندانمان بيمار و بستری  تبه اعتصاب ادامه داده ايم و با وجود گرما ونبود امکانا

اما اکنون ما به ياری و کمک شما در اين مقطع . شده اند ولی با وجود اين تا دستيابی به مطالباتمان ادامه خواهيم داد

. تابيداز اعتصاب نيازمنديم پس به هر وسيله ممکن به ياری ما بش  

 

 کارگران اعتصابی پرريس سنندج

٢/۶/١٣٨۵  

 

 

 
 


