
 
  دستمزدهای کارگراندستمزدهای کارگران                      

  ""فرش پارسفرش پارس""و و " " پوشينه بافتپوشينه بافت""        
  بايد فورا پرداخت شودبايد فورا پرداخت شود                    

 
 
 

پوشينه " آذر، دست کم هزارتن از کارگران  شرکت نساجی ١٩از اولين ساعات صبح روز يک  شنبه 
. زدنددر اعتراض به وضعيت بال تکليف خود دست به يک حرکت اعتراضی " فرش پارس"و " بافت

مسدود کرده و خواستار رسيدگی به مشکالت  را  البرزی اصلي شهر صنعتیها  جادهکارگران معترض 
 . خود شدند

، اين کارخانه از ارديبهشت ماه سال جاری تعطيل شده "فرش پارس"به گفته نماينده کارگران شرکت 
پوشينه " آارگران. کرده اند ماه حقوق و مزايای خود را دريافت ن۴آن  نزديک به  کارگر 320است  و 

  جائی نرسيدههب به سر مي برند و اعتراضات مكررآنان تا آنون ی ماههاست آه در بالتكليفنيز" بافت
 .است

هر چند اين تجمع اعتراضی، بنا به گزارش خبرگزاری کارايران، با دخالت نيروهای انتظامی پايان 
درهمين .  خود از مسئوالن دريافت نکردندگرفت، اما کارگران هيچ پاسخ روشنی در مورد وضعيت

گزارش درعين حال به احتمال پيوستن  کارگران بالتکليف ديگر واحد های توليدی به اعتراضات 
 .نيزاشاره شده است" فرش پارس"و " پوشينه بافت"کارگران 

 
در جائی که قيمت مايحتاج اوليه زندگی ساعت به ساعت افزايش می يابد و کارگران ازحداقل تامين 
اجتماعی محرومند، چگونه سرمايه داران به خود اجازه می دهند دستمزدهای، دست کم هزارکارگر، 

 در سايه اين زورگوئی آشکارتنها. را ماهها در جيب گشاد خود نگهدارند و از پرداخت آن طفره بروند
 .سرنيزه پاسداران اسالمی سرمايه امکان پذير است

 
" فرش پارس"و " پوشينه بافت"ضمن پشتيبانی ازاعتراضات بر حق کارگران ) اقليت(سازمان فدائيان 

کارگران تنها با مبارزه . قزوين، خواهان پرداخت فوری تمام دستمزدهای معوقه اين کارگران است
 .ند سرمايه داران را وادار به پذيرش خواسته های خود کنندمتحد و يکپارچه خود می توا

 
 

  برقرارباد حکومت شورائی–باد رژيم جمهوری اسالمی   سرنگون
 باد سوسياليسم   زنده–داری   نابودباد نظام سرمايه

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣۵٨  آذر١٩

 
  حکومت شورائی– آزادی – نان –کار 
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