جواب دولت اسالمی سرمايه داری احمدی نژاد به کارگران نقاش:
))شما کارگران ساختمانی نبوده و حق استفاده از بيمه درمانی تامين اجتماعی را نداريد!!!((
بدنبال مبارزه و تالش ھای پيگيرانه کارگران ساختمانی در سال ھای گذشته  ،مخصوصا سنديکای کارگران نقاش که با
دو بار تجمع در ھمان سال ھا در مقابل مجلس شورای اسالمی ھمراه بود .باالخره مجلس استبداد تحت فشار از پايين
کارگران در يک نمايش عوامفريبانه بيمه دم بريده کارگران ساختمانی را تصويب و برای اجرا به دولت کودتا) که
حافظ نظام سرمايه داری خامنه ای و احمدی نژاد و  ...می باشد( احاله نمود .انجمن صنفی نقاشان به عنوان وردست و
حامی اين دولت ضد کارگری که ماھيت خيانت کارانه خود را در طرح تعاونی مسکن کارگران نقاش در سوءاستفاده
ھای مالی کالن ،لو دادن و به زندان فرستادن اعضای سنديکای نقاشان نشان داده بود .اين دفعه ھم برای خام کردن و
شستشوی مغزی کارگران ،بيمه کارگران ساختمانی را در بوق و کرنا می کند .تا فروشگاه ديگری برای سواستفاده
مالی خود از پول کارگران پيدا کند .دو ماه از بيمه شدن اعداد کثيری از کارگران نگذشته بود که در تاريخ 89/9/30
با مراجعت کارگران به شعبات تامين اجتماعی به آن ھا گفته می شود :دولت شما را کارگر ساختمانی نمی داند .در
نتيجه شما حق استفاده از بيمه تامين اجتماعی را نداريد .اين مسئله با تصميم قاطع کارگران برای احقاق حقوق خود
مواجه شد .در اعتراض و تقابل با اين تھاجم بی شرمانه دولت نظامی سرمايه به حقوق اوليه کارگران آنان دست به
اقدامات گسترده و متحد بزنند .شور ومشورت در باره چگونگی اين مسئله در محافل کارگران ھم چنان ادامه دارد .در
اين ميان انجمن صنفی نقاشان ھمانند رفتارگذشته خود در ترس از اقدام گسترده کارگران و تشديد مبارزات آنان به
دست و پا افتاده است .با ژست طرفداری از کارگران سعی می کند با مانور عوام فريبانه آتش خشم کارگران و اقدام
يکپارچه آنان برای مبارزه با اين عمل ضد کارگری را بگيرد .اما ما کارگران ساختمان مخصوصا نقاشان به تجربه و
در عمل ديده ايم که تنھا با وحدت ،اعمال اراده خود ،تقويت صف طبقاتی مان می توانيم در مقابل)دولت سرمايه داری
و نوکرھايش( ھجوم مغول وار و سازمان يافته آنان ايستادگی کنيم و آن ھا را وادار به عقب نشينی نماييم  .ما کارگران
بايد بدانيم ھمانطو که برنامه دولت سرمايه داری ايران در مقابله با  46ميليون کارگر ايران ھمسو و ھمراستای اجرای
سياست ھای جھانی سرمايه داری به عنوان يک طبقه می باشد .ما نيز بايد در ھمراھی و ھم سويی با طبقه 2.5
ميلياردی کارگران جھان ھمبستگی طبقاتی خود را در مقابل با اين تھاجمات وحشيانه
)شکنجه،زندان،اعدام،گرسنگی،اعتياد،فحشاو  ( ...به نمايش بگذاريم .چاره کارگران و حدت و تشکيالت است.
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