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  شدیر داهي سرمایجمال عباس زاده قربان
 

  ١٣٨٧آذر م سوت شنبه بيس                                                                 کارگران ساختمان...کميته همبستگی 
 

 
  . شد سازههای سنگين تهران باعث مرگ يکی از کارگران شرکت صنايع فلزی،خبرتعطيلی کارخانه

جمع ی درجاده قديم کرج طی سخنرانواقع درسازه های سنگين تهران شرکت صنايع فلزی  مدير،آذرماهچهاردر

اعالم  . می بردندن شغل خود در اضطراب و دلهره بسردست دادغير رسمی از اخبارکارگران که مدتها پيش با وجود

که آينده و امنيت با شنيدن اين خبر زاده در اين حين جمال عباس.را ادامه بدهد که اين شرکت ديگر نمی خواهد کارکرد

  . جان خود را از دست داد رسيدن به بيمارستانقبل از و  رفته ديد در همان جا دچار سکته شدشغلی خود را از دست

  يک بار ديگرهمچون مرگ هزاران کارگر ثابت می شود که امنيت جانی و خانوادگی با مرگ  جمال عباس زاده

  .کارگران به امنيت شغلی آنها که بازيچه تصميمات سرمايه داران شده است بستگی دارد

  : می گويند سازه های سنگين تهرانکارگران شرکت صنايع فلزی
  

تحت نظر سازمان گسترش قرارداشت و بعدها به شرکت سرمايه گذاری شاهد منتقل گرديد و در " اين کارخانه قبال

ران فروخته زمينخواران بزرگ ته به فرد منش و حاج آقا بابايی از طی اجرايی طرح خصوصی سازی٨۴سال 

ه ماشين آالتی که بجمله خودرو ها واموال شرکت را ازشرکت بسياری ازپس از تصاحب اين دو نفر خريدار.شد

قيمت گذاشته شده بود به جيب پولی که برای خريد شرکت محل فروش آنها بيشتر ازظاهر اضافی بودند فروختند و از

فروش اموال شرکت به افزايش غارت و فارغ شدن ازو پس از.  مجانی تمام شدًالو شرکت برای شان  کام. زدند

نصف عيدی و پاداش کارگران را حذف کردند که به  بيش از١٣٨۵سال در. ارگران پرداختندچپاول نان از سفره ک

رگران  نفر از کا١٨٠ ١٣٨۶ سالدر . را هنوز نپرداختند٨۵ حقوققی مانده است و همچنين سه ماه ازعنوان طلب با

يافت حقوق و موفق به دری هنوزيک سال است که شکايت کرده اند ولکارگران بيش ازقراردادی را اخراج کردند و

   .نفر را اخراج کردند که آنها هم شکايت کرده اند  ۶٠امسال نيز  .سنوات خود نشده اند

 کارمندان عالی رتبه عمدًااست اما مديران و سود آوروبسيارفارش های بسياری دارد سخانه با توجه به اينکه اين کار

تا به اين روز اين . بتوانند کارگران رسمی  را نيز راحتراخراج کنندو.ا رها کرده اند تا ورشکسته شودکارخانه ر

جمله پروژه نواب، پل ميرداماد ،پل آهنگ ، ميدان گين طرحها و پروژه های بسياری ازهای سن کارخانه اسکلت

پروژه  همچنين پل خيبر در منطقه جنگی و صدها ،نيرو گاههای شهيد رجايی ، خوی و يزد،مرکزی تره بار تهران 

و هم چنان .ايی بيشتری نيز دارد توان بلکه ،نه تنها توان کاری آن کم نشدهديگر را ساخته است که البته اکنون بزرگ 

   . است باالی دارای سود آوری بسياری،در زمان کار کرد

کار از طرف  نفر پرسنل است که بيشتر آنها با توجه به بال تکليفی و رها شدن ٣۵٠هم اکنون اين کارخانه دارای 

کارفرما هر روز در محل کار حاضر می شوند در حالی که طبق دستور کارفرما سرويس اياب و ذهاب برای فشار 
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  . آوردن و خسته کردن کارگران قطع شده است و اعالم کرده اند که می خواهند ناهار را نيز قطع کنند

 بين نمايندگان ما و نماينده کارفرما و وزارت کار در محل ٢۴/٩/١٣٨٧کار گران می گويندقرار است روز يکشنبه 

ولی ما احتمال می دهيم که نمايندگان نتوانند از . وزارت کار جلسه ی برای روشن شدن تکليف شرکت برگزار شود

  .ه اندحق ما دفاع کنند چون آنها را عوامل کارفرما و دولت ترساند

 مانند رها کردن  سازه های سنگين تهران کارفرمای شرکت صنايع فلزی فرد منش و حاج آقا بابايی حرکتهای

کارخانه و قطع سرويس ها شباهت صد در صدی به عملکرد شرفی صاحب الستيک سازی البرز و همچنين عملکرد 

 به اين نتيجه رسيد که سرمايه داران  می توانقتبا کمی د. مديريت هفت تپه، فرش البرز و صدها کارخانه ديگردارد 

کارگران و جلو گيری از اتحاد آنها در جهت سراسری شدن پراکنده همگی برای به شکست کشاندن مبارزه 

در مقابل چنين اعمال ضد کارگری تنها از طريق گسترش اعتراضات .مبارزاتشان دست به اقدامات مشترک می زنند

جات و ان با سازماندهی مخفی و برقراری پيوند با کارگران و تشکلهای ديگر کارخ، ساختن تشکل های واقعی

   .مقابله کرده و سرمايه داری راشکست داد  می توانسراسری کردن اعتراضات

 از طريق بکشاند، می خواهد تمامی کارخانجات را به تعطيلی يران ا، سرمايه داریبا توجه به سياست های کلی

با نابودی امنيت شغلی و اخراج کارگران و ضمن بردن سود کالن ،ه و تبديل آن به سرمايه داللیفروش زمين کارخان

 گسترده  تعطيلیرب بدست آمده ازبحران سازيها وتجا. ی و آوارگی ميليونها انسان خواهد شدباعث گسترش گرسنگ

و هزاران کارخانه ی ... لبرز ، کارخانجات از جمله نساجيها ، کارخانه های توليد کفش ،فرش البرز ، الستيک ا

ديگرکه همزمان با مبارزات پراکنده کارگران برای حفظ شغل ، حقوق و دست آوردهای خود اتفاق افتاده است ، 

با اين توصيف ايجاد .نشانگر نا توانی و عدم جوابگويی مبارزات پراکنده برای مقابله با تهاجم سرمايه داری است

 نگران برای مقابله با تهاجم سازمادهی مخفی در جهت ايجاد و گسترش همبستگی کاربا سازمانتشکلهای توده ای 

   .يافته ی سرمايه داری ضرورت حياتی دارد

جاهای مختلف شعار  جمال عباس زاده را زده اند و درخودرودی کارخانه، کارگران عکس همکارمقابل درب ودر

  :دنهای زير را به در و ديوار چسباده ا

   انسانی حق مسلم ماستحقوق
  کودکان کارگر محتاج نان خاليند      فردمنش ها را،مرغ بريان در سفره بسيار است

  مسئولين پاسخگوی، عدالت کو
  جمال عباس زاده قربانی سرمايه دار

  عزا عزاست امروز    روز عزاست امروز   کارگرزحمتکش صاحب عزاست امروز
  استآرزوی کارخانه دار      مردن کارگر 

  .گلستان فرد منش         جهنم کارگر است
  

  کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان

٢٢/٩/١٣٨٧  

  پيش به سوی ايجاد پيوند بين کارگران کارخانجات وگسترش اعتراضات سراسری
 


