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اصب سبز ر ترابني از کارگران شرکت تامتيحمادر  

 
  یميبرهان عظ  ١٣٨٧ اسفند ٢۴شنبه                                                                        

  
   . مدتيست که نظام سرمايه داری را بشدت در خود فرو برده استاقتصادی جهانی سرمايه داری-مالیبحران 

تا جائيکه هم اکنون بحران . اغتشاش و تالطمی که از آمريکا شروع شد بتدريج توسعه يافت و رو به وخامت گذارد

 که بواسطه ضررهائیبانکها و موسسات مالی بخاطر . کره خاکی را در بر گرفته) کريدت کرايسيس( اعتبار جهانی 

دريچه ها و .  کمرشان زيربار قروض خم شده،(!)گشته تحميلو بد به آنها " وامهای غير قابل بازده "به اصطالح 

موسسات وام . فگی شان گشته استکانالهای وام دهنده مسدود شده و لقمه های چرب سود آور در گلويشان، باعث خ

خود را به طرف پول بد شرکتهای سرمايه داری مقروضی ميريزند ) سود آور" ( خوب"دهنده از وحشت اينکه پول 

. که توان بازپرداخت قروضشان را ندارند، درخواست پرداخت قروضشان را برای تصفيه تتمه حسابها نمودند

سرمايه داری متوقف گشته و بدينترتيب يک خطر واقعی از هم گسستگی " نجبای"اعتبار دهی بين رقيبان همکيش و 

 آوريل ١٢در " صندوق جهانی پول"تا آنجا که رئيس جديد . و ورشکستگی سيستم مالی سرمايه داری را تهديد ميکند

 خطر  در مصاحبه اش با نيويورک تايمز نتوانست وخامت اوضاع را پنهان نمايد و با بصدا درآوردان زنگ٢٠٠٨

           ."تاکنون به حساب می آيد١٩٣٠ين تحديد بحران مالی ازدههبزرگتر، غوغای کنونیهم پاشيدگی واز"اعالم نمود که 

زمين لرزۀ عظيمی که ساختار سرمايه . اين بحران بوجه آشکاری بيانگر بحران ساختاری سرمايه داری ميباشد

، مگا طوفانی با امواج مخربی را در روند انباشت سرمايه توليد کرده داری را دستخوش امواج خود قرارداده است

 های اين طوفان مانيفاکتورها و کارخانجات توليدی را يکی پس از ديگری در می مدتيست که پس لرزه و . است

 فشار چنان انتقال . به طبقه کارگرمنتقل می نمايد را سرمايه داران برای کسب حداکثر سود، فشار اين بحران. نوردد

    .در بر داردو بيکار سازی های دسته جمعی را افزايش شدت استثمار طبقه کارگر بحرانی 

 که از انددر ايران  ی کنونیبحران اقتصادسه مشخصه  گسترده، یکاري، بی اقتصادی، کسادتورم افسارگسيخته

 ساختاری نبحراچنين اين .  است  اقتصاد نظام جمهوری اسالمی را در خود غوطه ور ساخته١٣٨٠اواسط سالهای 

 بانکها، موسسات و نهادهای ،صنعت نفت، مبادالت تجاری، صادرات وارداتدر جوار افزايش تحريمهای اقتصادی 

انرژی و آنچنان  از طرف دول امپرياليستی غرب و خاصه آمريکا، رژيم جمهوری اسالمیمرتبط با پروژه اتمی 

در کنار روند را به طبقه کارگر ايران بحران يج انتقال فشار بار اين بوجود آورده است که نتا ینيروی مخرب

   .دهشتناکتر ساخته استهر چه  خصوص سازی

طبقه کارگر را تحت سالهاست که شان برای حفظ موقعيت سود آوري ،در ايرانسرمايه داران در چنين اوضاعی، 

بر گرده طبقه کارگر بصورت اخراجهای دسته جمعی، به نتقال فشار بحران اقصادی ا. ده اندمنگنه قرار دافشار و 

 بوجه بارزی نمايان شده ...خت حقوق و دستمزد کارگران و تحميل قراردادهای  سفيد امضاء و اتعويق انداختن پرد



بازتابی از پاسخ و صف آرائيشان در تشکالت مستقل خويش رشد مبارزات خودبخودی کارگران ايران . است

  . عميقتر شدن اين بحران اقتصاديستبقه کارگر ايران برای مقابله با سير طمبارزه جويانه 

پيمانکار مسافر بری و ( هم اکنون يکی از جديدترين انتقال فشار چنان بحرانی در قلب شرکت خصوصی صبا

انه جو پليسی، جاسوسی و اختناق مستبدظرف دو ماه گذشته . جريان دارد)  مشهد- تهران-خدماتی راه آهن تبريز

با تاييد و برنامه قبلی سرمايه داران  ،چنين جوی. ت را فرا گرفته استکهمچون مرغ شومی بدنه کارگری اين شر

حربه های ضد کارگری تحديد و ايجاد رعب تکنيکها و  که آخرين ،بوسيله جوجه فوکلی بنام فرهاد شفقتاين شرکت 

سرمايه داران اين .  بوجود آمده است،آموخته استو وحشت را در رکاب نوکری سرمايه داری آمريکا و کانادا 

ان شرکت با خيال خام خود می خواهند با برپا کردن چنان نمايشاتی و تبديل محيط کارگری اين شرکت به قبرست

  !ر سازنداواديک ماهه و سه ماهه ننگين برده داری نوين به امضاء قرارادادهای خاموش بی سرو صدا، کارگران را

شرکت  ای به کارگران هری داخل و خارج ايران اجازه نخواهند داد که يک چنين تهاجم  افسارگسيختفعالين کارگ

هم طبقه  تمامی فعالين کارگری و نهادها و سنديکاهای کارگری ايران از. تامين ترابر سبز صبا با سکوت انجام شود

 سرکوب و ارعاب ضد کارگری و ترفندهایهای خويش در اين شرکت حمايت خواهند نمود و تمامی تشبثات 

سرمايه داران اين شرکت را نتنها شديدا محکوم ميکنند، بلکه صدای حقطلبی آنان را بگوش تمامی کارگران ايران و 

  .جهان خواهند رساند

  !رفقا و دوستان
ران ايران بايد يکی شويم و دفاع از منافع بحق کارگران شرکت تامين ترابر سبز صبا را همچون دفاع از ديگر کارگ

ضمن حمايت در يک حرکت مشترک به کمپين حمايت از اين کارگران بپيونديم و . در دستور روز خويش قرار دهيم

  . با جمع آوری امضاء به کارگران اين شرکت ياری رسانيمهای متنوع، 

  

  .ئیصداهمبه اميد  .اينان هراسشان ز يگانگی ماست

  . استتچاره رنجبران وحدت و تشکيال

ان عظيمیبره  

ناسنديکای پروژه ای آبادسابق کارگری از فعالين   

٢٠٠٩مارس  ١٤  برابر با١٣٨٧ اسفند  ٢٤شنبه   

 
 
 

 
 
 

  .برای پيشبرد و ارسال حمايت به سايت اين کمپين مراجعه کنيد *
 http://hemayatazkaregaranesaba.blogspot.com/2009/03/blog-post.html 

          


