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!ميکني کار گران را محکوم مهيهر گونه ارعاب بر عل  

 
)نطقه غربم(کميته هماهنگی برای کمک    هشتاد وهفتتير  يکمسی دوشنبه

            
ی شرکت فرماکار ، توسط داشتن کار ، يعنیخود پايه ای  ی ترين خواست و حقوق دفاع از ابتدائ فطنی به خاطربکربوا

   .، مجددا مورد اذيت و آزار قرار گرفته استکار سنندج و با حمايت اداره" باف پيروز-شين بافت"نساجی 

اين  برایشرايط سخت کاروضعيت جسمانی ناشی ازه قبال به خاطرک" باف پيروز-شين بافت"فرمای شرکت نساجی کار

به اسناد ومدارک مشخص پزشکی   با توجه-نامبردهبود، وقتی که با پيگيری های مکرر، حکم اخراج صادرکرده کارگر

  داده ورد تهديد قرارشده بود او را به بها نه ها و اشکال مختلف م مجبور به بازگشت به کار وی و به ناچار-مواجه گرديد

   .معرفی کرد و به اداره اطالعات

ماه خود  تير٣١دوشنبه است که وی روزفطنی قرارپی تماس اداره اطالعات سنندج با ابوبکرالزم به توضيح است که در

   .را به اين اداره معرفی کند

  بازگشتهکار، وی به سرقبلی ه رای صادرهآن هستيم که با توجه ب، خواستارانسانی محکوم کردن اين حرکت غيرضمنما

  .و به هر گونه ارعاب و تحقير نامبرده پايان داده شود

  ! کار گران

ابوبکر   گری می توانند و الزم است که ازمراکز کارو ديگر" باف پيروز-شين بافت"شرکت نساجیيران وی درهم زنج

همبستگی اتحاد و ما اعتقاد داريم که با .گران استتمامی کارتان دفاع ازهم سرنوشچرا که دفاع از ديگر .فطنی دفاع کنند

نيروی  به  گران بايد که کار  باوريم  اينما بر. خاتمه دهيم بری هانا برا و، استثمارحشاتتی ميتوانيم به اين گونه توطبقا

 برابر و سازمان يافته و متشکل در رده طبقاتی خود را برای دفاع از خواست ها يشان ايجاد ک خود تشکل ها ی مستقل و

   .اين گونه اعمال خواهيم بودازشاهد وضعيت فجيع ترروزو گرنه ما هر. نظام سرمايه داری ايستادگی کنند

  

   زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کار گران
   )منطقه غرب( کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 
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