
  
  به تمامی کارگران و مردم آگاه و مدافعین حقوق بشر

هم زنجیران و هم قطاران اردوي کاربار دیگر ذبونی و ترس نظام سرمایه داري و صاحبان سرمایه از اتحاد و 
سرمایه داران و حافظان نظام .ایجاد تشکل واقعی و مستقل کارگري از سوي کارفرماي دیگري آشکار شد

نیرنگی و با استفاده از قانون کار میخواهند بی حقوقی کامل را بر کارگران تحمیل و سرمایه با هر حربه و 
  .ندهر گونه صداي اعتراض را در نطفه خفه کن

نجات نساجی شین بافت و پیروز باف که در آن زمان خا سال پیش در کار13"من بهزاد سهرابی که حدودا
 سال از تاسیس و 5مشغول به کار شدم وامروز با گذشت متعلق به خانوده هاي امیر اسفندیاري و امینی بود 

راه اندازي شرکت ریسندگی نساجی پرریس سنندج که تولید کننده انواع نخهاي پنبه اي و پلی استر و 
 ماحصل سود – کارخانه پرریس -  است که این واحدآوري الزم به یاد. مصنوعی میباشد مشغول کار هستم 
 از استثمار کارخانجات شین بافت و پیروز باف که تولید کننده انواع انباشت و حاصل کاري است که

  .هستند ، می باشد پارچه هاي شلواري ، پیراهنی و پرده اي 
ی خریداري و نامبرده سهام خودرا در شین ین امیر اسفند یاري از آقاي ام واحد پس از راه اندازي توسطاین

نازع دسترنج کارگران این واحد ها شد و اکنون با توجه به بافت و پیروز باف واگذار نمود و مالک بالم
خواست کارگران پرریس مبنی بر دفاع از حقوق اولیه خود و مطالبات کارگري و عدم امضاء قرار داد 

 31/3/85یکماهه و تالش در جهت ایجاد تشکل کارگري و در پی اعتصاب کارگران پرریس در روزهاي 
که گویا من محرك و بانی ) بهزاد سهرابی( فحاشی و تهدید به مرگ من ی وک  و برخورد فیزی1/4/85و 

امه کارم درشرکت داج و از اراین روند در کارخانه بوده ام بر آن شده که به هر طریق ممکن من را اخ
  .پرریس ممانعت به عمل آورد

   ؛حضرات و صاحبان سرمایه جهانی 
نگدستی ، فساد و اعتیاد و استثمار ماحصل وجود شما در روي من اعتقاد دارم که تمامی نابرابریها ، فقر و ت

کی است و من و تمامی کارگران و فعالین کارگري بر این باوریم با نابودي نظام توحش سرمایه ااین کره خ
 امکان پذیر است ، میتوان بساط توحش شما را نابود  کارگري ضد سرمایه داري ، که با ایجاد تشکل مستقل

 کارگر به نیروي خود ، گورکنان شما خواهند بود و آن روز مارش رهایی و خوشبختی جامعه سازد و طبقه
  .بشري و بی حضور شما مالکین کذایی خواهد بود 

   :کارگران مردم آگاه ، مدافعین حقوق بشر



 رخ می دهد دفاع  هم زنجیران ر من از شما میخواهم از این بی حقوقی که امروز براي من و فردا براي دیگ
 زور به راحتی به زندگی ما دست درازي کنند و هر روز به هر بهانه اي  و نمایید و نگذاریم این صاحبان زر

کار آگاهی بخشی در مورد منافع و . ما را در استرس و فشار روانی قرار دهندو شغلی ما را تهدید امنیت 
ین ای خود بر تگري است من هم بنا بر رسالت طبقار وظیفه تمامی فعالین و آگاهان کا ات کارگريبمطال

اخته و در این امر با هم دحقانیت ایمان داشته و بر خود می بالم که به اندك وظیفه طبقاتی خود پر
  . سرنوشتان خود از حقانیت و مطالبات خود دفاع نموده ایم 

  :ها ي کارگري جهانی مدافعین و فعالین کارگري، سازمان 
زندگی می کنیم که بحث بر سر منافع طبقاتی ، دفاع از حقانیت خود و دیگران ، خواست ما در شرایطی 

 جرمی سنگین دارد که سرمایه داردن علنی و بدون هیچ گونه  بگونه اي کارگري ، مستقل ایجاد تشکل 
 و هر د و خود را مالک بالمنازع زندگی ما میدانندن تهدید به مرگ و زندان کن را  واهمه اي ما ترس و

سرمایه و با استفاده از قانون کار در نطفه خفه  گونه بحث و بستر سازي و کار طبقاتی را می خواهند به زور
 در آنجا حضور نداشته باشم ر می کنند که از کارخانه نسویه حساب کرده و دیگرکنند و امرزو من را وادا

هستم او می گوید باید من اخراج شوم ) گريایجاد تشکل کار( و نابسامانی !!!!! زیرا که من عامل تحریک 
به هدر داده !!! ن ونیروي جوانی خودم رادر جهت منافع آقایان ا و دیگر حضرات مهم نیست که تو او وبراي

ام وتالش من و دیگران موجب شده است بیشتر از گذشته به سرمایه هاي آنچنانی برسند این هم نمونه اي 
پس بار دیگر با اتحاد و همبستگی خود علیه این بی حقوقی ایستادگی . از عدالت و قدرت سرمایه است

باید علیه اخراج سازي ها و موانع گوناگون . کنیم و نگذرایم به راحتی به سفره خالیمان دست درازي کنند 
ندیشان مدافعین من از تمامی آزاد اکارگري پیگیرانه وآگاهانه متشکل شد مستقل   هاي ایجاد تشکل
 مدافعان حقوق بشر می خواهم همصدا از حمالت افسار گسیخته نظام سرمایه داري که هر روزه کارکري و

  . و ما را یاري دهند در هر گوشه وکناري فزونی می یابد فریاد بر آورده علیه کارگران و زخمتشکان ایران 
  

  بهزاد سهرابی
28/4/85 
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