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س سنندجي به آارگران پرریفراخوان آمك مال  

مي استادهي متحدانه اما  
  ١٣٨٧  آذردومشنبه                                                                                            جس سننديپررارگران ک
 

 
  کارگران، همسرنوشتان

و خانواده اين مدت ما در.  گذردیه داران ميمقابل ستم سرماس سنندج دري پرریسندگيمقاومت ما آارگران رسه ماه از

رها به مثابه تحمل اين فشا ما ازیتلقرزاما ط. معيشتی طاقت فرسايی را متحمل شده ايمهايمان فشارهای روحی و

 .ل آرده استي تبدینيريرا برايمان به ش آنیاستثمار، تلخستم وبرای رسيدن به دنيايی عاری ازمبارزه طبقه کارگر

اينک و پس از گذشت سه ماه از تحمل اين فشارها، رای هيئت حل اختالف اداره کار سنندج که در نتيجه مبارزه 

 ما بصورت آگاهانه و ین بار دشمنان طبقاتي گرفتار آمده و ایي ادارات قضای صادر شده بود در راهروهامتحدانه ما

 متحد و يکپارچه ما را یرويکوشند از طريق تحميل يک رو در رويی فرسايشی بر کارگران، نيسازمان يافته ای م

ف اداره آار سنندج آه به نفع آارگران ئت حل اختالي هی صادره از سوی رایاجرا. ل برده و در هم بشکننديتحل

ن حربه در صدد است با تداوم تحميل بيش از ي متوقف شده و آارفرما با ایوان عدالت اداريصادر شده بود، با قرار د

  . وادار نمايد  برحق خود ی از خواست هاینيپيش گرسنگی بر خانواده هايمان، ما را به عقب نش

در راستای اين سياست و پس از توقف اجرای حکم هيئت حل اختالف از سوی ديوان عدالت اداری، کارفرما با 

 تماس گرفته و آنان را   چهار نفر از کارگران- با سه  فقر و گرسنگی مفرط بر زندگی ما، اشراف بر مستولی شدن

  .کندشموده و مقاومت يکپارچه ما را در هم بدر ميان مان شکاف ايجاد ن  دعوت بکار کرده است تا از اين طريق 

  ! اما ياران
م و  ستاده اي ه اي ا متحدان سر و    م ر هم ده ب ل ش دکی از آالم تحمي ا ان اری شماست ت ه ي ان ب د م شم امي رايط چ ن ش در اي

انواده ه                         ر خ يش گرسنگی ب يش از پ ان،  فرزندانمان کاهش پيدا کند و کارفرما قادر نشود با استفاده از حربه تحميل ب ايم

  .مقاومت متحدانه ما را بمثابه بخشی از مبارزه طبقه کارگران ايران در هم بشکند

   کارگرییزنده باد همبستگ
  س سنندجي پرریسندگي آارگران شرآت ر-هفت هشتاد وسيصد ووماه هزاردوم آذر

   بانك ملت شعبه حافظ سنندج١٣٣١٩٢۵۴٣١: شماره حساب

  ینيما ی آرش عزتوف ساعد پناه يبه نام محمد شر

  

 


