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 جسنند»  رورخشين« اعتصاب در کارخانه 
  
   م آذرماه هشتاد و ششپنج                                                                                     وشري کارگران پتيسا 
 

      
. در محيط کارخانه دست به تحصن زدند کارگران کارخانه نيرورخش امروز برای بار ديگر دست از کار کشيدند و

با وجود سرمای شديد زمستان . کارگران پرداخت نگرديده است مطابق معمول سه ماه است که هيچ دستمزدی به

 .وسائل ايمنی و گرم کننده است و کارگران مدام در معرض ابتالء به بيماری می باشند سالنهای کارگاه فاقد هر نوع

 وخيم ترين شرائط کار سلف سرويس کارخانه وضعيتی بسيار رقت بار دارد و به اين ترتيب کارگران مجبورند در

مدت مديدی است که کارگران با . بيگاری کنند بدون گرفتن دستمزد برای سرمايه دار صاحب کارگاه کار يا در واقع

اعتصاب امروز در . اشکال مختلف عليه آن اعتراض و مبارزه کرده اند اين مشکالت دست به گريبان هستند و به

  :تاساجل کارگران به شرح زيرخواست های ع. ومبارزات صورت گرفته است تداوم اين اعتراضات

  

  .کليه دستمزدهای معوقه بايد پرداخت شود .١

  کارگاه بايد به وسائل گرم کننده مجهز گردند سالن های .٢

 .منظم و بهداشتی دائر باشد سلف سرويس کارخانه بايد به صورت .٣

  

  مه کارگران کردستان، تمامیحمايت همه کارگران سنندج، هگرودر» نيرورخش« زی اعتصاب کارگران گام پيروهر

 در سرمايه داری. بين المللی و ضد سرمايه داری کارگران همه جاهای ديگر دنيا است طبقه کارگر ايران و همبستگی

مبارزه جدی جمعی  حمام خون و شرارت ايران حتی دستمزدهای روزانه را بايد به ضرب اعتصاب وتوحش وسراسر

سراسری، بدون يکپارچگی طبقاتی بدون اتحاد  چنين موقعيتیکارگر ايرانی در. شيدحلقوم صاحبان سرمايه بيرون کاز

صاحب بر تضمين گرمای سالن کار به تحميل حتی قادر  سرمايه داری  نظام  و کلدولت  و مقابل طبقه سرمايه داردر

  . باشدکارگاه هم نمی

بشرستيز  نظام  عليه  ايران وجنايتکار  ورژوازیمبارزه عليه بکه در جهان می خواهيم  و کليه کارگران ايران از ما 

   .جای ديگر ايران همبستگی نشان دهند  داری با کارگران نيرورخش و کارگران همهسرمايه
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