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   !!!   کردمي حق و حقوق خود مبارزه خواهیتا گرفتن تمام

 
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند نوز                                                                             ه ساوليپروف ازیکارگر

  
 

/ ١٣/١٢خرين اعتصاب آنها آ. دست به اعتصاب زده اندباره کارگران پروفيل سازی ساوه چهارطی يک سال گذشت

انتخاب  که روز٢٣/١٢اريخ  تا تا امضاء شدن تفاهم نامه ای موقتَا شب ادامه داشت که ب١١صبح شروع تا  ٧  از٨۶

فرما ندگان خود را برای مذاکره با کار نماي٢٣/١٢/٨۶است کارگران در قرار،نمايندگان کارگران عقب افتاده است

 شب برای روشن ١١تا ساعت ن محمد رستمی صفا کارفرما را نيزاست که کارگراالزم به ذکر .انتخاب و معرفی کنند

  .داشته بودندشدن نتيجه در کارخانه نگه 

زمانهای خاص ادامه  قطع افزايش توليد شروع شده و دربدنبال١٣٨۵اواخر سال ن پروفيل ساوه ازاعتراضات کارگرا

با توجه به اينکه افزايش توليد يک حق قانونی است ولی رستمی اعالم کرده است حتی يک ريال هم . داشته است

را  او ديگر نهاد هزايش توليد بگيرند چون وزارت کارتوانند از من افو کارگران با شکايت نيز نمی نخواهم پرداخت 

  .من می توانم خريده يا اخراج کنم

دارد زيان آور قراری سخت ورديف کارهاکارشناسان مربوطه اين توليدی دروان می گويند طبق تاييد اداره کارکارگر

قسمت های ديگر و در ...)و، فسفرروی سرب،ذرات و بخار( قبيل بکاری گالوانيزه ذرات سرطانزا ازبخش های آدرو

که هرچه به ادارات .  ما لوازم ايمنی و حفاظتی نداريمذرات آهن در تمامی فضای کارخانه بشدت وجود دارد ووبخار

پذيرفته کارشناسان تاييد کرده و نوشته اند و حتی در ادارات مربوطه ت کرديم علی رغم اينکه بازرسان ومختلف شکاي

. فرما استو حمايت بسياری پشت کاراست بدليل اينکه قدرت های سخت و زيان آوررديف کاراند که اين توليدی در

  .ما موفق نشده ايم سختی کار گرفته و برای بازنشستگی مان استفاده نماييم

ضر برای ا ما در حال ح.دند سال های قبل عيدی و حقوق اسفند را تا دهم اسفند پرداخت می کرکارگران می گويند

 رستمی افزايش توليد را حذف ٨۵سال در. ايش توليد دست به اعتراض زده ايمافز، عيدی وبدست آوردن حقوق اسفند

 سال بعد می خواهد نفس کشيدن را از زندگی ما حذف حقوق اسفند را حذف کرده است حتمَاکرد و امسال عيدی و 

سختانه مخالف است اما ما می خواهيم ه رستمی با ايجاد تشکل کارگری سراينککارگران می گويند علی رغم  .کند

  .تشکل خود را ايجا کنيم

 با اعتراض خود توانستيم به او بقبوالنيم که بايد  مارستمی حتی حاضر به پذيرفتن نمايندگان کارگران نبود ولی

اند که می خواهند  چند آنها هيئتی تشکيل دادههر.  پيش برد اعتراض خود انتخاب کنيمنمايندگان خود را برای

  . را رد کنندهيم کانديداهای ماصالحيت کانديدا های مارا بررسی کنند ولی ما تالش می کنيم اجازه ند

 پس از تهيه تفاهم نامه هيئت نظارت بر انتخابات متشکل از نماينده کارفرما، نماينده اداره کار ١٣/١٢/١٣٨۶هماندر

ولی . نبه گرايی حق مارا پايمال می کندکارگران می گويند ما می دانيم که اين سه جا .و نماينده کارگران انتصاب شدند
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  .به پذيرش آن شديم مجبورفعَال

  .عاملين اعتصاب را شناسايی کرده اخراج و تحويل پليس خواهم دادرستمی تهديد کرده است که 

 نفر پرسنل دارد که طی سال گذشته چهار نفر را اخراج کرده اند و همچنين تعدادی از ١٣٠٠کارخانه پروفيل ساوه 

  . ماهه و سفيد امضاء تبديل کرده اند١ ماهه داشتند به قراردادهای ٣ و۶کارگران را که قراردادهای 

 ۴ دارای تاسيس شده است که در آن زماندر جاده ساوه به سمت اصفهان ١٣۵٣سال فيل سازی ساوه درخانه پرورکا

خانه را خريده است و تا امروز  اين کار١٣۶۴سال تهران بود دررستمی که آهن فروشی درکوچک بوده وسالن بسيار

 سالن کوچک ۴وانسته ضمن توسعه اين کارخانه از است تآمد آن که بدنبال استثمار وحشيانه کارگران بودهمحل دراز

و همچنين در ، دوبی، يکی در انگلستانيک کارخانه درآمد آن محل در از٢۴ در ٢۴٠سالن بزرگ با ابعاد  ٢۴به 

وله سازی ديگری در اهواز و گروه صنعتی در آمل و همچنين شرکت سخانه لوله سازی ، کارمشهد به نام صفا طوس

  .ساوه افتتاح وبه توليد برساندرگ ديگر به نام نورد لوله صفا درزبتهران و يک کارخانه در

بسازد وبا توجه به اينکه قيمت او می خواهد ورزشگاه نيز.  متعلق به رستمی است ساوهدانشگاه علمی کاربردی

تمامی ثروت  است وسود آورمجموع مصنوعات فلزی بسياردر کارخانجات رستمی وانه و ديگرتوليدات اين کارخ

  .هنگفت خود را ازقبال کار ما بدست آورده است با اين حال حاضر به پرداخت حقوق کارگران نيست

ولی چون پشتيبان  .بانک پارسيان اختالس کرده استن ازاميليارد توم١۴٠٠ سال گذشته مبلغ همچنين رستمی طی چند

  .کندقوی در قدرت دارد کسی نمی تواند او را محاکه 

  :کارگران می گويند

  .به مبارزه ادامه خواهيم داد، افزايش توليد، عيدی و ايجاد تشکل خود ما تا گرفتن تمامی حقوق

 
 

هکارگری از پروفيل ساو  

 کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری

١٨/١٢/١٣٨۶  
 


