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 اطالعيه
 »! ما از هيچ کس باکی نداريم « 

 
 .عليه بيکارسازی شان همچنان ادامه دارد» قرقره زيبا « تجمع اعتراضی کارگران کارخانه 

 
با دست اندازی بر ای مافيايی هزارتوی رژيم اسالمی يکی از ساختارهعفان و جانبازان ، تيول رهبری و بنياد مستض

دی و کشيدن شيره جان کارگران اين واحدها اين بار کارخانه قرقره زيبا را هدف قرار اغلب صنايع و واحدهای تولي
يا کارخانه های تحت سرپرستی خود را به نابودی کامل و تعطيلی قطعی کشانده بنيادهای ريز و درشت ، . داده است

و يا آن ها را به اعوان و انصار و نورچشمی عداد بسياری از کارگران را به اردوی ميليونی بيکاران پرتاب کرده اند تو
 . ها و آقازاده ها واگذار نموده اند تا آخرين قطره های سرمايه در اين واحدها سهم اينان گردد 

در اين ميان صنايع نساجی کشور با هزاران کارگر شاغل و باسوابق ده ها ساله در زير گراد اين تازه به دوران 
اين بار  قرعه به نام کارخانه قرقره زيبا که در ميان واحدهای ورشکسته . نتظار می کشندرسيده ها تعطيلی خود را ا

 نفر از ۲۰۰بيکارسازی بيش از . توليدی از جمله معدود کارخانه های سرپا در صنايع نساجی می باشد  درآمده است 
 .کارگران روبرو گرديده استکارگران اين کارخانه به بهانه نوسازی دستگاه های فرسوده با مقاومت جانانه 

 مردادماه با درهای بسته کارخانه مواجه شدند خواستار پاسخ گويي صريح مديريت ۶کارگران که در روز يکشنبه 
نماينده وزارت کار با تهديد مستقيم کارگران که اگر محل کارخانه را ترک نکنند با . نسبت به چنين تصميمی گرديدند

 سال سابقه کار دست به ۲۵طرف خواهند شد آخرين التيماتوم را به کارگرانی که بيشترشان با نيروی انتظامی 
 ۷با وجود  نشان دادن چماق سرکوب ، تحصن کارگران همچنان ادامه دارد و امروز دوشنبه . اعتراض زده اند داد

 . نکرده اند مردادماه ، کارگران  کارخانه را ترک
 

ار مزدبگير ، برای دفاع از حقوق اوليه و مطالبات خود ، چاره ای جز ايجاد تشکل های کارگران ، همچون ديگر اقش
 .مستقل خود و حرکات جمعی برای گرفتن حق خود از سرمايه داران و دولت حامی آنان ندارند

 
 

 !برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری بکوشيم 
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