کارگران جھان متحد شويد!
براى

ويژه

يک دنياى بھتر

57

نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
سردبير :سياوش دانشور

اساس سوسياليسم انسان است
چه در ظرفيت جمعى و چه فردى.
سوسياليسم جنبش بازگرداندن
اختيار به انسان است.
منصور حکمت

Weekly publication of Worker - communism Unity Party

e.mail: siavash_d@yahoo.com

چھارشنبه ھا منتشر ميشود

 ٩جوالى  ١٩ -٢٠٠٨تير ١٣٨٧

يادداشت سردبير

شماره ويژه اعتصاب کارگران ايران خودرو

سياوش دانشور

اعتصاب کارگران ايران خودرو برای افزايش دستمزد

اعتصاب کارگران ايران خودرو

کارگران جاسوس نيستند!

جنگ واقعی شروع ميشود!
اعتصاب ايران خودرو يکی از وسيع ترين
اعتصابات در يکی از مھمترين مراکز صنعتی
بزرگ و موثر ايران بود .درجه فشار
مزدوران سرمايه به کارگران که بيشتر فضای
اردوھای بردگی قديم را تداعی ميکرد ،تنھا
نشان وحشت سرمايه داران طفيلی و نظام
منحوس اسالمی شان از قدرت متحد کارگران
بود .اين وحشت که بطور کالسيکی خود را در
حمله و تبری جستن از کمونيستھا و حزب ما
بيان کرد ،بيانگر يک واقعيت پايه ای تر است:
بعد از دوره ای طوالنی ،کارگر و کمونيسم
بعنوان جنبشی واحد ،بار ديگر و در يکی از
مھمترين کشورھای خاورميانه به ميدان آمده
است .اين واقعيت را خود بورژوازی و
مزدورانش با صدای بلند اعالم کرده اند .اين
صفبندی درعين حال بيان دوره جديدی از
تحوالت سياسی است که کارگر و جنبش
رھائی بخش اش اينبار حرف آخر را ميزند.
اعتصاب ايران خودرو با عقب نشينی
کارفرماھا و پيروزی نسبی کارگران خاتمه
يافت .مستقل از اينکه کارگران بايد ھمين وعده
ھا را با زور متحقق کنند و ھمين وعده ھا ھم
قابل اعتماد نيست ،اما اميدی به آينده در صحنه
سياست ايران شکل گرفت .اين اميد که تحقق
آزادی و برابری و رفاه بدون کارگر و بدون
آلترناتيو کمونيستی کارگران حرف پوچی بيش
نيست .تاثيرات اين اعتصاب بسيار فراتر از
محدوده ايران خودرو است .غول خفته جنبش
کارگری بيدار ميشود .جنگ واقعی شروع شده
است .طبقه کارگر ايران بايد اھميت و مکان
اين نبرد کارگری و تجارب آن را دريابد*.

پاسخ به مزدوران اطالعاتی سرمايه

اعتصاب ايران خودرو گسترش مى يابد!
 ٣۵٠٠کارگر ديگر به اعتصاب پيوستند!
 ٧نفر از کارگران اعتصابى دستگير شدند!
شعار نويسى در منطقه ايران خودرو و شھر قدس

زنده باد کارگران اعتصابی ايران خودرو!
پخش اطالعيه
در دفاع از کارگران ايران خودرو

اعتصاب ايران خودرو پايان يافت
عقب نشينی موقت و زمزمه اخراج وسيع
*

ايران خودرو ،باز ھم "سوانح کار"

انگشتان محمد علی قموش رامندی کارگر ايران خودرو زير ليفت تراک له شد!

* تحريم اقتصادی بھانه جديد بيکارسازی
اخباری از کارخانه ھای فرش نقشين و نساجی کردستان

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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اعتصاب کارگران ايران خودرو
برای افزايش دستمزد
ھزاران کارگر مجتمع ايران
خودرو از روز شنبه با خواست
افزايش دستمزد و اعتراض به
شرايط سخت کار دست به
اعتصاب زدند .اعتصاب ابتدا با
شيفت صبح در سالن مونتاژ
شروع شد و در ادامه شيفتھای
عصر و شب و سالنھای ديگر به
اعتصاب پيوستند .در تقابل با
تھديدات بخش امنيتی و اطالعاتی
مجتمع برای پايان اعتصاب ،روز
سه شنبه کارگران اعتصابی از
رفتن به غذاخوری امتناع کردند
و در سالن توليد اعتصاب را
ادامه دادند.
کارگران کارخانه ايران خودرو
بدرستی اعالم کردند که "زندگی
شايسته حق مسلم ماست"!
کارگران اعتصابی با قوانين لغو
تعطيالت ،اجباری بودن کار در
روز جمعه ،اجباری بودن اضافه
کاری ،گسترش کار قراردادی،
ناامن بودن محيط کار که مرتبا از
ميگيرد،
قربانی
کارگران
ممنوعيت ھر نوع تشکل
کارگری ،و باالکشيدن حقوق
کارگران شديدا مخالف ھستند.
شرايط بشدت سخت و برده وار
دراين شرکت زندگی خصوصی
کارگران را منھدم کرده است.
کارگران اعتصابی بدرست اعالم
کردند که "اضافه کاری اجباری
لغو بايد گردد"! اضافه کاری نه
فقط بايد ممنوع باشد بلکه ساعت
کار کارگران بايد کاھش يابد .اما
با شرايط وخيم اقتصادی و
جھنمی که سرمايه داران و
صفت
زالو
کارفرماھای
شرکتھای تابعه ايران خودور
برای کارگران ايجاد کرده اند،
متاسفانه کارگران ناچارند در
شرايط ناامن و خطرناک اضافه
کاری کنند .اين اضافه کاری طی
پروسه ای اجباری شد .کارفرما
در ادامه تحميل اين شرايط ضد
انسانی ھر روز قانون من
درآوردی جديدی وضع ميکند .در
مدت زمان شيفتھای کار دست
ميبرد و تالش ميکنند کاھش
نيروی کار و اخراجھا را با کش

دادن شيفتھا و افزايش ساعات کار
جبران کنند .ھمزمان دستمزد
کارگران نقدی و يکجا پرداخت
نميشود .بخشی از دستمزدھا و مزايا
عمال توسط کارفرماھا رسما دزديده
و باال کشيده ميشود .جريمه
کارگران بدالئل پوچ مرتبا صورت
ميگيرد .حق بھروری يا "آکورد"
سالھاست تغيير نکرده است .اين در
شرايطی است که مرتبا دستمزد
اسمی موجود ھم بخشا پرداخت
نميشود .ھمه اين تعديات به
کارگران و گرفتن لقمه نان خشک
کودکان و خانواده کارگران توسط
اين کارفرماھای حيوان صفت در
شرايطی صورت ميگيرد که مرتبا
وضعيت اقتصادی اين شرکت و
صنايع تابعه آن بھتر شده و به لطف
استثمار وحشيانه کارگر سود
کارفرماھا مرتبا افزايش يافته است.
يک موضوع مھم ديگر در مجموعه
صنعتی ايران خودرو ناامنی شرايط
کار است .اين شرکت شباھتی به
محل توليد ندارد ،قصابخانه و قتل
گاه کارگران است .در مواردی
کارگر معترض توسط حراست
ايران خودرو شکنجه شده است.
ايران خودرو يک الگوی
سازماندھی استثمار شديد نيروی
کار و برده داری مدرن سرمايه
داری است .اعمال تبعيض در
حقوقھا ،کار پيمانی و قراردادی،
رقابت کارفرماھا و شرکتھای تابعه
برای سود بيشتر و ارزان تر تمام
کردن سفارشات ،و فقدان ھر نوع
تشکل کارگری وضعيت موجود را
برای کارگران غير قابل تحمل
ساخته است .اعتراض و اعتصاب
کارگری در اين مجموعه صنعتی،
عليرغم سرکوب خشن کارگران و
اخراجھا و پرونده سازيھا ،مرتبا
ادامه دارد .در اعتصاب پارس
خودرو وحشی ھای مزدور سرمايه
خون کارگران را روی آسفالتھا
جاری کردند و دھھا نفر از
اعتصابيون را دستگير کردند .با
تمام اين سرکوبھای مستمر،
وضعيت موجود برای کارگران غير
قابل تحمل شده و اعتصاب اخير که
از سالن مونتاژ شروع شد به
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سرعت گسترش يافت.
کارگران خواستھای بديھی و
برحق خود را حين اعتصاب
تنظيم و به اين شکل اعالم
کردند:
 -1آزادی تشکلھای مستقل
کارگری ،عدم ورود حراست به
سالنھای توليد  -2لغو اضافه
کاری اجباری و برداشتن سقف
اضافه کار عادی  -3افزايش حق
آکورد يا حق بھره وری -4
افزايش حقوقھا متناسب با
افزايش قيمتھا در کشور  -5لغو
قراردادھای موقت کار و
استخدام رسمی کارگران  -6جلو
گيری از گسترش شرکتھای
پيمانکاری و انتقال و استخدام
کارگران آنھا توسط خود شرکت
 -7شرکت نمايندگان منتخب
کارگران در کميته طبقه بندی
مشاغل و کميته تشخيص
کارھای سخت و زيان آور -8
کاھش فشار کاری با استخدام
نيروھای جديد.
مطابق روال معمول و نخ نما،
مديريت ايران خودرو به پرونده
سازی برای اعتصابيون مبادرت
کرد تا بلکه با ارعاب کارگران
اعتصاب را خاتمه دھد و از
پاسخ دادن به خواستھای
کارگران طفره رود .اما کار
ازاين حرفھا گذشته است.
کارگران بدرست اين شرايط را
نميپذيرند و بر خواستھای برحق
خود تاکيد دارند .اين ويژگی
ذھنيت معلول و سودجوی
بورژوا جماعت است که فکر
ميکنند اعتصاب کارگری نتيجه
"تحريک" کارگران توسط
کمونيستھا يا مشخصا حزب ما
است .اين احمقھا نمی فھمند که
کمونيسم شناسنامه اعتراض
راديکال کارگری است و ديگر
امروز به وسعت جامعه وجود
دارد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری به
کارگران اعتصابی ايران خودرو
درود ميفرستد .خواستھای
کارگران خواستھائی بديھی است

و با ھيچ توطئه و جاسوس بازی
حراستيھا و اخراج و سرکوب
نميتوان آن را ريشه کن کرد.
حقيقت اينست که اين اعتصاب و
ديگر اعتصابات کارگری ھدفش
بيرون کشيدن گوشه ای از حقوق
حقه کارگر از حلقوم سرمايه
داران و دولت مرتجع اسالمی شان
است .اما اين جنبش برای جارو
کردن نظام سرمايه داری ،الغای
مالکيت خصوصی بورژواھا و
بردگی مبتنی بر کار مزدی تالش
ميکند .تامين زندگی شايسته برای
کارگر با وجود حاکميت سرمايه
در ھر شکل آن غير ممکن است.
تالش امروز کارگر برای بھبود
اوضاع است .تالشی که با اتحاد و
تشکل کارگر بعنوان يک طبقه،
ميتواند و بايد بساط سرمايه داری
را جارو کند .حزب کارگران
اعتصابی را به ھوشياری در
مقابل توطئه ھای مديريت و
مزدوران حراستی اش فراميخواند.
در مقابل تحرک حراستيھا و تھديد
فردی کارگران که تا ديشب و
امروز در سالنھای مختلف ادامه
داشته است ،کارگران با اتکا به
تجارب غنی ای که دارند و تشکيل
مجمع عمومی بايد تالش کنند اتحاد
کارگران را حين اعتصاب حفظ
کنند .اين تھديدات و تحرکات
اطالعاتيھا و حراستيھا تنھا بيان
وارونه قدرت کارگران و وحشت
بورژواھا از قدرت اتحاد کارگری
است .حزب کارگران مراکز
صنعتی کشور و بويژه کارگران
تھران را به حمايت از اعتصاب
ايران خودرو فرا ميخواند!
زنده باد کارگران اعتصابی ايران
خودرو!
مرگ بر حکومت اسالمی
سرمايه!
آزادی ،برابری ،حکومت
کارگری!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 2جوالی  12 – 2008تير 1387
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کارگران جاسوس نيستند!
پاسخ به مزدوران اطالعاتی سرمايه
وقتی کارگر متحدانه وارد عمل
ميشود ،قدرقدرتی سرمايه مثل
يک کاخ پوشالی فرو ميريزد.
وقتی کارگر ماشين را ميخواباند
و وارد اعتصاب ميشود،
رجزخوانی کارفرما به عجز و
البه تبديل ميشود .اگر کارگر کار
نکند اين نظام منحط استثمارگر و
ضد انسانی نميتواند تعادلش را
حفظ کند .قدرت غول آسای
سرمايه و ارگانھای سرکوبگرش
تنھا انعکاس وارونه قدرت کارگر
است .اين حقايق ساده ،نه تنھا
ضرورت وجودی کارفرما و
دولت و ارتش و دادگاه و پليس و
نھادھای جاسوسی نظام سرمايه
داری را برمال ميکند ،بلکه کليد
معمای قدرت کارگری را بدست
ميدھد.
اعتصاب ايران خودرو تنھا يک
مثال و گوشه ای از توان
اعتراضی طبقه کارگر است.
کارفرماھا و ارگانھای سرکوبشان
وقتی عليرغم "حرام بودن
اعتصاب" و اخراجھای مستمر
کارگران ناتوان از شکلگيری
اعتصاب و گسترش آن ھستند،
در اوج استيصال زبان امنيتی
شان دراز ميشود .کودنانه
کارگران را به جاسوسی عليه ھم
دعوت ميکنند! منشا اعتصاب و
اعتراض کارگری را به زبان
ساواک "تحريک" کمونيستھا
ميشناسند! اين تفکر متفرعن و
ارتجاعی بورژواھا است که فکر

ميکنند کارگر موجودی است که تنھا
بايد کار کند و صدايش درنيايد! فکر
ميکنند کارگر برده حلقه بگوش
آنھاست! نمی فھمند که کمونيسم
تاريخا جز الينفک اعتراض
کارگری در جوامع سرمايه داری
است .اما اطالعيه مديريت حراست
ايران خودرو بيان وحشتی عميق تر
است .انتساب اعتراضات کارگری
در "سطح كشور خصوصا ً در
مجموعهھاي صنعتي موثر" به
حزب اتحاد کمونيسم کارگری ھدف
ديگری دارد .اين اطالعيه روبه
کارگران برای شناسائی و معرفی
کمونيستھا به حراست نيست ،خطاب
به مھمترين سازمانھای اطالعات
رژيم و کارفرماھا در سطح کشور
است که شبحی در باالی سر آنھا در
گشت و گذار است .کارگران
جاسوس نيستند .کارگران تضاد
منافع شان را با سرمايه داران
ميشناسند .اين تالشھا تنھا بيان جبن
و ترس شما از قدرت اعتراض
راديکال و متحد کارگران است.
بگذاريد به اين مرتجعين بورژوا و
مزدوران ريز و درشت اطالعاتی
شان اعالم کنيم که بيھوده تالش
نکنيد ،به جائی نميرسيد ،کار از
اينھا گذشته است! اعتراض کارگر
عليه فقر و فالکت و بردگی مزدی و
شرايط جھنمی سرمايه ،ھمه جا
وجود دارد .ھرجا کارگر بطور
طبيعی عليه سرمايه اعتراض
ميکند ،آنجا کمونيسم مثل اکسيژن
وجود دارد .آنجا انتقاد اجتماعی و

طبقاتی حزب ما زنده است .چون
ما موجوديتی جدا از کارگر و
اعتراض راديکال کارگری عليه
سرمايه نداريم .چون تاريخا نه
فقط در ايران بلکه ھمه جای
جھان ،کمونيسم شناسنامه
اعتراض راديکال کارگری
است .ھمانطور که سرکوب و
تبعيض و استثمار و فقر
شناسنامه بورژوازی و شما
مزدوران سرمايه است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
در مقابل اين تشبثات مزدوران
سرمايه ،طبقه کارگر ايران را به
اتحاد حول خواستھای رفاھی و
عليه فقر و فالکت و گرانی و
مسببين آن فراميخواند.
زنده باد اتحاد کارگران عليه
سرمايه!
مرگ بر حکومت اسالمی
سرمايه!
آزادی ،برابری ،حکومت
کارگری!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 2جوالی  12 – 2008تير
1387
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موضوع لزوم اطالع رساني نسبت
به تح رك ب رخ ي از ع وام ل ض د
انقالب در سطح شركت
باسالم و احترام
به اطالع كاركنان شريف ايران
خودرو ميرساند برابر اطالعات
واصله؛ از طرف گروھكھاي ضد
انقالب از جمله »حزب اتحاد
كمونيسم كارگري« اقداماتي در
جھت تحريك كارگران با بھانه
قراردادن بعضي مسائل موجود در
سطح كشور خصوصا ً در
مجموعهھاي صنعتي موثر در
حال پيشرفت صورت گرفته است.
در اين رابطه برخي از عوامل
دست نشانده در جھت اھداف پليد
گروھكھا اقدام به شعارنويسي و
پخش اعالميه و دعوت كاركنان به
تحصن  ،اعتراض و اعتصاب غذا
و  ...نمودهاند.
لذا بدين وس ي ل ه از ك ل ي ه ھ م ك اران
محترم تقاضا ميگردد در ص ورت
مشاھده ھرگونه تحركي مرات ب را
به ستاد خبري ح راس ت ب ا ش م اره
تلفن  6161اعالم نمايند.

ضميمه:
اطالعيه حراست شرکت ايران
خودرو،

احمد مھروز
مدير حراست گروه صنعتي ايران
خودرو"

"بسمه تعالي
اطالعيه شماره نامه م ع/

پخش اطالعيه در دفاع از کارگران ايران خودرو
امروز دوشنبه  17تير ماه  ،87تيمی از فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری در مناطق کارگری شرق تھران ،به ويژه جاده دماوند و مناطق اطراف
يعنی خيابانھای سازمان آب ،صدھا برگ از اطالعيه ھای حزب را در دفاع و حمايت از کارگران اعتصابی ايران خودرو توزيع کردند .اين اقدام در
بعضی نقاط به صورت علنی انجام پذيرفت و مورد استقبال کارگران قرار گرفته است.
جمھوری اسالمی و کارفرماھای ضد بشر ھمراه با مزدوران اطالعاتی شان ھر اقدامی عليه کارگران اعتصابی صورت دھند نتيجه عکس ميگيرند.
يک دنيا کينه طبقاتی از اين نظام ضد بشری در ميان کارگران موج ميزند .اعتصاب ايران خودرو تنھا سرريز کردن دھانه آتشفشان است .جاری
شدن آتش خشم کارگران از نظام منحط سرمايه داری دور نيست .در مقابل سرکوب و اختناق و فقر و فالکت اسالمی ،کارگران اعتصابی ميليونھا
قلب تپنده محتاج آزادی را با خود دارند.
حزب ،کارگران کمونيست و سوسياليست را به متشکل کردن و بميدان کشيدن نيروی طبقه کارگر عليه فقر و فالکت و گرانی و مسببين آن
فراميخواند* .

يک دنياى بھتر

صفحه 4

از اعتصاب ايران خودرو
متحدانه حمايت کنيم!
اعتصاب ايران خودرو عليرغم
باال رفتن تھديدات و فعاليت
نيروھاى امنيتى و نظامى ادامه
دارد .نفس اينکه اعتراض طبيعى
کارگر براى بھبود شرايط کار و
افرايش دستمزدھا ،آرامش باالئى
ھا را بھم ميريزد ،نفس اينکه
اعتراض و اعتصاب کارگرى
لشکر قلم بدست و مواجب بگير و
جاسوسان حرفه اى را به ميدان
ميکشد ،اھميت و جايگاه اعتراض
متحد کارگرى را براى ھر
ناباورى روشن ميکند .قدرت
اتحاد گسترده کارگران را ھيچ
قدرت اتمى و غير اتمى و ھيچ
ارتجاع سياه ضد کارگرى قادر به
پاسخگوئى نيست .اين اعتصاب،
سرمايه داران و سھام داران
شرکتھاى ايران خودرو را ،که
بيشتر آنھا تخم و ترکه ھاى سران
حکومتى ھستند ،به وحشت
انداخته است .لذا تالش ميکنند ھر
جلوه اتحاد کارگران را ھدف
قرار بگيرند .در سرويسھاى رفت
و آمد ،در سالنھاى توليد ،در
محوطه کارخانه و غذاخورى،
نيروى اطالعاتى و امنيتى مثل
پاى سگ ريخته است .مزدوران
حقوق بگيرى که نانشان را از
جاسوسى و پرونده سازى براى
کارگران ميخورند ،به جان
کارگران اعتصابى افتاده اند.
کارگران را بصورت فردى
احضار و سين جين ميکنند .تالش
ميکنند کارگران را از تحرک
جمعى و تداوم اعتصاب بازدارند.
با ھر تکان کارگران اينجا و آنجا،
حراستى ھا و اطالعاتى ھا دنبال
کشف و شناسائى "توطئه گران و
محرکين کمونيست" ھستند!
تماشائى است! به ھر درى
ميزنند ،به ھر وسيله ضد انسانى
و کثيف دست ميبرند تا تالش
شريف کارگران را به ناشريف
ترين شيوه ھا شکست دھند .و
بدرجه اى که اعتصاب ادامه دارد
 و زمزمه گسترش آن نيز ھست– بى خاصيتى نيروھاى امنيتى و
اطالعاتى بيشتر برمال ميشود.
نقش اين مزدوران اين است که
کارگر را ساکت کنند تا توليد
ادامه يابد و عاليجنابان نوکيسه از

عرق و جان و جسم کارگر ،و از
گرسنگى و فقر کودکان و
ھمسرانشان ،سرمايه شان را فربه
تر کنند .سرمايه اى که ھر چه
قدرتمند تر ميشود کارگر محرومتر
و کارش براى مقابله با آن سخت تر
ميشود .اينروزھا که ادامه اعتصاب
به کيسه حضرات کارفرماھا ضرر
ميرساند ،چنگ و دندان امنيتى و
پليسى و فضاى نظامى بيشتر و
بيشتر خود را نشان ميدھد .ھدف
تمام اين تالشھا و تبليغات و پرونده
سازيھا اينست که اعتصاب را
بخوابانند و به شکست بکشانند.
رفقاى
خودرو!

کارگر

اعتصابى

ايران

اعتصاب شما تا ھمين امروز نفس
را در سينه بسيارى حبس کرده
است .اگر سرمايه داران و نيروھاى
مزدورشان نميتوانند وحشت خود را
پنھان کنند ،اما قلب ميليونھا کارگر
و خانواده کارگرى ،و ھر کسى که
خبر اعتصاب و خواسته ھاى آن
بگوشش رسيده است ،مملو از شور
و اميد به آينده است .شما ايران
خوردريھا مکان مھم و محورى در
جنبش کارگرى ايران داريد .اھرمى
که دست شماست قوى است.
موقعيت شما با صنايع ورشکسته و
نيمه تعطيل يا واگذار شده تفاوت
اساسى دارد .به قولى تيغ شما بسيار
برنده است .ھمين موقعيت است که
شما را پرچمدار مطالبات برحق
کارگران کرده است .خواستھاى شما
خواست طبقه کارگر ايران است.
قدرت خود را دريابيد .انعطاف و
مانور براى درھم شکستن اھداف
کارفرماھا و حراستى ھا را وسيعا
بکار گيريد .ھيچ جا و سرھيچ
تاکتيکى نبايد تا آخر رفت .آنجا که
سياست اتخاذ شده دست و پاگير
است بايد کنار گذاشته شود .آنجا که
سياستى به اتحاد کارگران اعتصابى
و گسترش اعتصاب لطمه ميزند بايد
فورا کنار گذاشته شود .يک ھدف
حضور منظم نيروھاى امنيتى
اينست که مانع تجمعات کارگران و
تشکيل مجمع عمومى شوند.
ميخواھند قدرت اجتماع کارگران را

بزنند تا شايد شکستن اعتصاب
ساده تر شود .تالش ميکنند
کارگران را در انفراد نسبى و
کنترل پليسى نگاھدارند تا در
کنار ارعاب و تھديد و پرونده
سازى – و در مواردى وعده و
وعيد به کارگران – خط کثيف و
ضد کارگرى اعتصاب شکنى را
رواج دھند .براى شما کارگران
ايران خودرو روشن است که
اينھا براى شکستن اعتصاب و
طفره رفتن از پاسخ به
خواستھاى برحق و بديھى تان به
ھر شيوه کثيفى دست ميزنند .در
مقابل با تمام اين تالشھا حفظ
اتحاد و تقويت اتحاد و عزم
کارگران بر تداوم اعتصاب
کليدى است .يک تالش ديگر
اساسى و تعيين کننده ،پيوستن
ديگر بخشھاى ايران خودرو و
شرکتھاى تابعه به اعتصاب
است .زمينه گسترش اعتصاب
وجود دارد و براى اين امر بايد
آگاھانه و اوژانس تالش بيشترى
کرد.
رفقاى کارگر!
شرايط تحميل شده غير قابل
تحمل است .اين اعتصاب درعين
حال فرياد رفقاى ماست که در
سالنھاى مختلف ايران خودرو
تحت عنوان "سوانح کار" به قتل
رسيدند ،نقض عضو شدند و نام
و خانواده آنھا توسط اين جانيان
حاکم جائى "فراموش" شد .نبايد
بگذاريد شرايط طورى پيش
برود که اين جنايات سرمايه عليه
کارگران تکرار شود .تنھا قدرت
اتحاد شماست که ضامن پيروزى
اعتصاب است.
کارگران مجموعه ھاى تابعه
ايران خودرو!
اگر رژيم اسالمى توانست با
گسيل نيروھاى امنيتى و نظامى
اش رفقاى اعتصابى ما را در
پارس خودرو به خون بکشد و
اعتصابشان را سرکوب و متفرق
کند ،يک دليلش اينبود که اين
کارگران حمايت بقيه را ھمراه
اعتصاب خود نداشتند .درد ھمه
کارگران ايران خودرو مشترک
است .درد طبقه کارگر ايران
مشترک است .کار قراردادى و
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شرايط سخت و ناامن کار و
بيحقوقى و فقر و فالکت دمار از
روزگار ھمه درآورده است .حال
که نيروى وسيعى از کارگران در
اعتصاب بسر ميبرند ،شرايط
براى طرح خواستھايتان آماده تر
است .بايد اين مبارزه پرشور و
وسيع را ھمراھى کرد و مانع از
درھم شکستن آن شد .ورود به
اعتصاب کارخانه جات تابعه ايران
خودرو و ديگر سالنھاى توليد در
ھمين مجموعه ،اعتصاب فعلى را
گامھا به جلو ميراند و پيروزى را
در دسترس قرار ميدھد .وقتش
است که وارد عمل شويد .به
ھمکاران و رفقايتان بپيونديد!
کارگران تھران ،کارگران جاده
صنعتى!
اعتصاب ايران خودرو يکى از
تحرکات مھم کارگرى است که
نتيجه آن تاثيرات تعيين کننده بر
مبارزات کارگرى ميگذارد .از
اعتصاب ايران خودرو به ھر
شکلى که برايتان مقدور است
حمايت کنيد .مجمع عمومى تان را
تشکيل دھيد و شيوه ھاى حمايت
را بررسى و راجع به آن تصميم
بگيريد .اعتصاب حمايتى يا
اخطارى کوتاه ميتواند يک راه
باشد .حمايت از خانواده ھاى
کارگران اعتصابى ،تشکيل
صندوقھاى کمک به اعتصاب،
تشکيل کميته ھاى پخش اخبار
اعتصاب و تبديل آن به يک
موضوع مھم سياسى و اجتماعى
در تھران بزرگ و کل ايران و
دنيا ،اقداماتى است که فورا بايد در
دستور قرار گيرد .کارگران
صنايع مختلف اما ميتوانند براى
مطالبات برحق خود که ايران
خودرويھا مطرح کردند وارد
ميدان شوند .شما ھم ميتوانيد
اعتصاب ايران خودرو را حمايت
کنيد و ھم درسھا و مطالبات اين
اعتصاب را در اعتراض و
اعتصاب خود بکار گيريد و
مطرح کنيد .حمايت کارگران
تھران و بويژه سالنھاى ديگر
ايران خودرو و صنايع و کارخانه
جات تابعه در اين نبرد کارگرى
تعيين کننده است .رھبران و فعالين
کارگرى در اين مراکز صنعتى
بايد نقش شايسته خود را ايفا کنند.
صفحه ۶
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صفحه 5

از اعتصاب ايران خودرو
متحدانه حمايت کنيم...
کارگران نفت ،پتروشيمى ھا ،ذوب آھن و صنايع
بزرگ ،کارگران ايران!
از اعتصاب ھم طبقه اى ھايتان حمايت کنيد .پيروزى
در ايران خودرو پيروزى کل طبقه کارگر است.
دراين شرايط خطير انتظار کارگران اعتصابى اينست
که صدايشان بلندتر شود .انتظارشان اينست که نيروى
صف دشمن فشارش را بر روى اعتصابيون کم کند .و
اين کار شماست .حمايت و اعتصاب شما در ھر گوشه
به اين امر کمک ميکند .صدايتان را عليه فقر و
فالکت و گرانى را بلند کنيد!
کارگران حق دارند زندگى انسانى داشته باشند!
کارگران برده نيستند! چرا سھم ما از دالرھاى نجومى
نفتى و ثروتى که خود توليد کرده ايم ،فقر و گرسنگى
و بيمارى و بيکارى و اعتياد و تن فروشى باشد؟ اين
وضعيت را نپذيريد! حرف طبقه ما روشن است؛ ما
انسانيم و حق زندگى داريم! ما گدائى نميکنيم! حق
مان را ميخواھيم! اگر ما کار نکنيم کل جالل و
جبروت اين سرمايه داران و عاليجنابان دود ميشود و
ھوا ميرود! از خون و جسم و جان ماست که اين مفت
خورھا براى خودشان کسى شده اند! از عرق و رنج
و بدن خسته ماست که حقوق مزدوران حراستى و
جاسوسھا را ميدھند! ما حق داريم که اين وضعيت را
تحمل نکنيم! اعتصاب ايران خودرو در شرايطى
صورت گرفته که ديگر کارد به استخوان ھمه رسيده
است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کارگران اعتصابى را
به حفظ و تقويت اتحاد و تالش دقيقتر براى خنثى
کردن روشھاى رذيالنه کارفرماھا و حراستيھا
فراميخواند .حزب ،کارگران بخشھاى مختلف ايران
خودرو و شرکتھاى تابعه را به حمايت فورى و
پيوستن به اعتصاب ھمکارانشان دعوت ميکند .اين
فرصت را بايد دريافت! حزب کارگران تھران و
کشور را به حمايت فورى و عاجل و عملى از
اعتصاب ايران خودرو فرا ميخواند!
زنده باد اتحاد و ھمسرنوشتى کارگران عليه سرمايه!
زنده باد کارگران اعتصابى ايران خودرو!
مرگ بر حکومت اسالمى سرمايه!
آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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اعتصاب ايران خودرو گسترش مى يابد!
 ٣۵٠٠کارگر ديگر به اعتصاب پيوستند!  ٧نفر از کارگران اعتصابى دستگير شدند!
برخالف اخبار منتشره توسط سايت دو خردادى دسترنج و انتشار اين اخبار توسط سايتھاي
ديگر در داخل و خارج کشور ،اعتصاب ايران خودرو عليرغم باال رفتن تھديدات و اعمال
فشار و گسترش فعاليت نيروھاى امنيتى و اطالعاتى ادامه دارد.
بدنبال اعتصابات گسترده بيش از  ٨۵٠٠نفر کارگران ايران خودرو در اعتراض به
دستمزدھای پايين و سختی وحشتناک شرايط کار ،روز شنبه پانزدھم تير ماه  ٣۵٠٠نفر
ديگر از کارگران به اعتصاب پيوستند ٩٠٠ .نفر از کارگران قراردادی کارگاه اطاق سازی
ايران خودرو واقع در جاده مخصوص و ھمچنين  ٢۶٠٠نفر از کارگران قراردادی کارگاه
بخش عمران و نوسازی در جاده مخصوص کرج ،ھمچنان اعتصاب قدرتمند خود را ادامه
دادند.
بنا بر اخبار  ٧نفر از کارگران اعتصابی مراکز فوق توسط مزدوران اطالعات دستگير شده
اند .عليرغم فشار و سرکوب پليسی ،کارگران ديگر بخشھای ايران خودرو ھمچنان در
اعتصاب به سر ميبرند .اعتصاب به شکل کم کارى در سالنھا جريان دارد .کارگران
مصرانه خواھان افزايش دستمزدھا منطبق با تورم و گرانی سرسام آور ھستند .در راستای
سرکوب کارگران عوامل اطالعاتی و حراست با ھمدستی کارفرما شرايط رعب و وحشت و
کنترلھای پليسی خود را در کارخانه شديدا افزايش داده اند و از تماس کارگران با يکديگر
در زمان نھار و استراحت و حتی حين دستشويی رفتن بشدت جلوگيری می کنند .بيشترين
فشار پليس و کارفرما در داخل کارخانه است .آنھا بر عدم تماس اکيد کارگران با يکديگر
اصرار دارند! ھدف دستگيرى و ارعاب و ايجاد فضاى سلول انفرادى براى کارگران که
بطور طبيعى کنار ھم ھستند ،بيان وحشتى است که سراپاى وجود کارفرماھا و رژيم
اسالمى را گرفته است .ھدف سرمايه داران و مزدورانشان جلوگيرى از تسرى اعتصاب و
تالش براى پايان دادن به اعتصاب است .اعتصاب ايران خودرو نفس را در سينه اينھا حبس
کرده است .اين تنھا جلوه کوچکى از قدرت اتحاد کارگران است .نيروئى که اگر تماما به
ميدان بيايد ،بساط اين نظام جھنمى را بسرعت جارو ميکند.
کارگران مجموعه ھاى تابعه ايران خودرو!
اين فرصت را نبايد از دست دھيد .شما ھر زمان وارد جنگ و اعتصاب عليه اين مزدوران
شويد داستان ھمين است که اينروزھا تجربه کرديم .اين وضعيت بدتر ميشود بھتر نميشود.
کار قراردادى و شرايط سخت و ناامن کار و بيحقوقى و فقر و فالکت دمار از روزگار ھمه
درآورده است .رفقاى اعتصابى تان را تنھا نگذاريد .امروز وقت طرح سراسرى
خواستھايتان است .به اعتصاب ملحق شويد و فشار به کارفرماھا را باال ببريد.
کارگران تھران ،کارگران جاده صنعتى!
به ياري اعتصاب ايران خودرو بشتابيد .اين يک نبرد مھم کارگرى در يکى از مھمترين و
بزرگترين صنايع کشور است .تا ھمينجا و مستقل از نتيجه اين نبرد ،روشن شده است که بار
ديگر کارفرماھا قبل از پاره کردن چند بار گز کنند! اينھا به حدى وحشت کردند که روز
روشن روزنامه سرمايه دروغ ميگويد و اساسا وقوع اعتصاب را انکار ميکند!؟ ھرچه
دولت و اطالعات و کارفرماھا بيشتر انکار ميکنند و در رفتار با کارگران اعتصابى به
شيوه ھاى وحشيانه ترى دست ميبرند ،به ھمان درجه وحشت شان از اعتراض راديکال و
متحد کارگران را بروز ميدھند.
رفقاى کارگر!
قدرت تان را دريابيد .به اعتصابيون بپيونديد .از اعتصاب ايران خودرو حمايت کنيد .مجمع
عمومى تان را تشکيل دھيد و شيوه ھاى ورود به اعتصاب و حمايت از اعتصاب را بررسى
و راجع به آن تصميم بگيريد .حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به کارگران اعتصابى درود
ميفرستد .حزب ،کارگران را به حفظ و تقويت اتحاد گسترده تر و تالش براى پيوستن
بخشھاى ديگر به اعتصاب فرا ميخواند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

زنده باد کارگران اعتصابى ايران خودرو! ما ھمه ايران خودروى ھستيم!
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حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ۶جوالی  ١۶ – ٢٠٠٨تير ١٣٨٧

يک دنياى بھتر

صفحه 6

اعتصاب ايران خودرو پايان يافت
عقب نشينی موقت و زمزمه اخراج وسيع
اعتصاب کارگران ايران خودرو
در تمام بخشھا به پايان رسيد.
اعتصاب بيش از  8500کارگر
که روز دھم تير ماه بيشترين
کارگران سالنھای مختلف را
دربرميگرفت ،در روزھای بعد
به صورت کم کاری و اعتصاب
جسته گريخته عليرغم فشار شديد
نيروھای اطالعاتی و امنيتی ادامه
داشت .از جمله روز شنبه
پانزدھم تير ماه  3500کارگر
قراردادی کارگاه اطاق سازی
ايران خودرو و کارگاه بخش
عمران و نوسازی در جاده
ھمچنان
کرج،
مخصوص
اعتصاب قدرتمند خود را ادامه
دادند .از روز يکشنبه  16تيرماه
اعتصاب در تمام بخشھا با عقب
نشينی تلويحی مديريت ايران
خودرو و اعالم وعده ھائی به
پايان رسيد.
مديريت ايران خودرو در برابر
اعتصاب کارگران در تمام بخشھا
و زير مجموعه ھای ايران
خودرو ،مديران مسئول ھر
قسمت به کارگران اعالم نموده
اند که به خواستھای کارگران از
جمله افزايش حقوق ،اضافه
کاری ،پرداخت مجدد حق آکورد
)پاداش توليد( که از آغاز سال
جديد قطع شده بود ،در نظر
گرفتن شرايط مناسب سنوات
کاری تا پايان اين ماه رسيدگی و
اقدام خواھد شد .بطور کلی اين
يک عقب نشينی کارفرماھا و يک
پيروزی برای کارگران است.
چرا که در صورت عمل کردن
مديريت به وعده ھا بخشی از
مطالبات اعتصاب تامين ميشود.
اما کارگران به حق با بدبينی
شديد به اين وعده ھا می نگرند.
دليل بدبينی کارگران روشن
است :با توجه به سوابق منفی و
ماھيت ضد کارگری مديريت
ايران خودرو اين وعده ھا عمدتا
ترفندی برای کنترل اعتصاب،
وقت خريدن برای شناسايی فعالين
و رھبران کارگری ،اخراج فوری
آنھا از محيط کار و تالشی انسجام
و اتحاد کارگران است که در

اعتصاب خود را نشان داده است.
درکنار اين عقب نشينی و وعده ھا
شايعاتی نيز در سطح شرکت به
گوش ميرسد .از جمله بر اساس
خبری که فعال بصورت زمزمه و
شايعه در بين کارگران ايران
خودرو بخصوص کارگاه شاتل
)سازنده اطاق خودرو سمند ( پيچيده
است ،مديريت ايران خود رو قصد
اخراج  3500نفر از کارگران را
پس از اتمام تعطيالت تابستانی
دارد .تعطيالت تابستانی ايران
خودرو از  25مرداد ماه تا پنجم
شھريور خواھد بود .الزم به ياد
آوری است وعده ای را که مديريت
کارگزاران سرمايه در ماه پيش به
کارگران بخش ايتکو پرس مبنی بر
افزايش فقط  3500تومان ناچيز به
دستمزد کارگران را داده بود حتی
اجرا نشده است!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری عقب
نشينی کنونی کارفرماھا و مديريت
را نتيجه درجه اتحاد کارگران
ميداند .اگر کارگران متحدتر بودند
و در اعتصاب تمام توليد را
ميخواباندند ،اگر  32000کارگر
ايران خودرو ھمه يکصدا
مطالباتشان را اعالم ميکردند و يا
به اعتصاب ميپيوستند ،پيروزی
عميق تر و در دسترس تر ميبود.
ھمين درجه پيروزی امروز نيز بايد
تضمين شود .در اعتصاب روز
شنبه  7نفر از کارگران اعتصابی
توسط مزدوران اطالعات دستگير
شده اند .ھنوز خبر دقيقی از آزادی
اين کارگران نيست .اعتصاب ايران
خودرو در شرايط سخت و زير
فشار سنگين و سرکوب پليسی
شروع و ادامه يافت .تجارب اين
اعتصاب برای کارگران اين مرکز
بزرگ صنعتی و ديگر بخشھای
جنبش کارگری باقی ميماند .اما
تاثيرات اين اعتصاب پايدارتر است.
بار ديگر مديران و عاليجنابان مفت
خور که در رسانه ھا درجه استثمار
کارگر و صدور محصوالت ايران
خودرو را به بازار جھانی با
"افتخارات ملی" مزين ميکنند ،بی
گدار به آب نخواھند زد .مجبورشان
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ميکنيم حقوق کارگر را سروقت
بدھند و زيادی تند نروند.

شعار نويسى در منطقه
ايران خودرو و شھر قدس

کارگران ايران خودرو حق
دارند به اين موجودات انسان نما
بدبين باشند .اما بدبينی صرف
کافی نيست .اعمال فشار برای
تحقق وعده ھا ،آزادی فوری
دستگير شدگان ،ايجاد اتحاد در
مقابل سياست پرونده سازی و
اخراج ،ايجاد آمادگی کافی برای
تعرض متقابل و وسيعتر در
صورت تعرض کارفرماھا ،اتکا
منظم کارگران به مجمع
مطلق
بايکوت
عمومی،
حراستيھا و ھمکاران آنھا و
تالش برای بيرون انداختن
جاسوسھا از سالنھای توليد ،از
جمله تالشھائی است که در
فردای اعتصاب در دستور ھمه
بخشھا است.

زنده باد کارگران اعتصابی
ايران خودرو!

حزب به کارگران اعتصابی و
اتحاد و ھمدلی آنھا درود
ميفرستد .حزب اين پيروزی
نسبی و عقب نشينی کارفرماھا
را به کارگران تبريک ميگويد.
حزب کارگران ايران خودرو و
رھبران و فعالين کارگری اين
مجموعه را به بررسی و
ارزيابی دقيق اين اعتصاب
دعوت ميکند .حزب از کارگران
اين مجموعه صنعتی ميخواھد
تالشھايشان را به مجمع عمومی
کارگری متکی کنند و برای
ايجاد اتحاد گسترده تر در ميان
کارگران بکوشند .تنھا اين اتحاد
است که ميتواند حمله متقابل
کارفرماھا را خنثی کند .ما نياز
به اميد و خوش بينی داريم .ما
سر سوزنی اشتراک منافع و
اعتماد به کارفرما جماعت و
مزدورانشان نداريم .منشا اميد و
خوش بينی و اعتماد ھم در
آسمانھا نيست ،بلکه روی زمين
سفت و در اراده متحد کارگران
و قدرت آنھا نھفته است.
زنده باد کارگران ايران خودرو!

در تقابل با فشارھاى عديده و رو
به تزايد به کارگران و تالش
حراستيھا و اطالعاتيھا براى جدا
کردن کارگران ازھم و ممنوعيت
تماس و حرف زدن با ھمديگر ،که
ھدفى جز تضعيف روحيه
کارگران اعتصابى ندارد ،تيم
ھائى از فعالين حزب در تھران
شنبه شب وسيعا مبادرت به شعار
نويسى در دفاع از کارگران ايران
خودرو و اعتصابيون کردند.
شنبه شب  ١۵تيرماه  ٨٧تيمھائى
از فعالين حزب اتحاد کمونيسم
کارگری در تھران ،ديوارھای
کارخانجات در مناطق ايران
خودرو و شھر قدس را به
شعارھای حزب مزين کردند .اين
شعارھا از جمله کارگران را به
اعتصاب و اعتراضات گسترده تر
فراخوان ميداد .در طول مسيرى
وسيع شعارھائی چون" :زنده باد
ايران
اعتصابی
کارگران
خودرو"" ،زنده باد کارگران
نيشکر ھفت تپه"" ،آزادی،
برابری ،حکومت کارگری"،
"مرگ بر حکومت اسالمی
سرمايه" و  ...بر ديوارھای
کارخانجات اين مناطق نقش بستند.
حزب از رفقای کمونيست و فعال
و تشخيص دقيق و به موقع در
حمايت از کارگران اعتصابى
قدردانى ميکند.
بگذار بورژواھا و رژيم اسالمى
ضد کارگريشان از اعتصاب و
اعتراض متحد کارگران به خود
بلرزند ،کارگران چيزى براى از
دست دادن ندارند .طبقه ما در اين
مبارزه جھانى براى فتح پيش رو
دارد!
زنده باد کارگران اعتصابى ايران
خودرو!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 8جوالی  18 – 2008تير
1387

 ۶جوالی  ١۶ – ٢٠٠٨تير
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تحريم اقتصادی بھانه جديد بيکارسازی

ايران خودرو ،باز ھم "سوانح کار"

اخباری از کارخانه ھای فرش نقشين و نساجی کردستان

انگشتان محمد علی قموش رامندی کارگر ايران
خودرو زير ليفت تراک له شد!

بنا به خبر دريافتی ،کارفرمای
کارخانه فرش نقشين سنندج به
کارگران اعالم کرده است که
روز چھارشنبه  12تير کارخانه
تعطيل ميشود .کارفرما به
کارگران گفته روز  29تير ماه به
کارخانه بيايند .قرار است در
اينروز ليستی  30نفره از
کارگران اعالم شود که اخراج و
به اداره بيمه معرفی شوند.
کارفرما دليل اخراج و
بيکارسازی را تاثيرات تحريم
اقتصادی بر بازار و عدم فروش
کاالھا ذکر کرده که ھمين
وضعيت سياست اخراج و
بيکارسازی را الزامی کرده
است!
اين کارخانه  64کارگر دارد که
 20نفر آنھا دارای قرارداد
يکساله و مابقی رسمی ھستند.
ھمزمان کارفرما به کارگران
فشار آورده که خود را بازخريد
کنند .کارگران که تجربيات
مشابھی داشتند اعالم کردند که در
صورت ايجاد شرايط بد کاری و
تداوم سياست فشار آوردن از
طرف کارفرما ،دست به تحصن
خواھند زد .طی ماھھای گذشته
کارگران در مقابله با فشارھای
کارفرما در مقابل استانداری
تجمع کرده بودند که بخشا
اعتراض شان با موفقيت خاتمه
يافته بود.
بنا به خبر ديگری در ادامه فشار
کارفرما و سياست توطئه چينی
توسط کميته انظباطی ،طی 3
روز گذشته  5نفر ديگر از
کارگران نساجی کردستان خود را
بازخريد کردند .در دو ھفته
گذشته  8نفر ديگر از کارگران
اين کارخانه خود را بازخريد
کردند.

دوش طبقه کارگر بگذارند .حتی
وقتی که دوره رونق اقتصادی است
کارگر سھم بيشتری عايدش نميشود.
بھانه جديد بورژواھا در مورد
تاثيرات تحريم اقتصادی بر سود و
زيان سرمايه ھا گوشه ديگری از
ماھيت ضد کارگری سرمايه را
برمال ميکند .کارگران مسبب تحريم
اقتصادی نيستند ،کارگران اعالم
ای
ھسته
کردند
"انرژی
نميخواھيم" ،کارگران مخالف
سياست کشتار جمعی تحريم
اقتصادی ھستند ،کارگران تنھا
تاوان جنگ بورژواھا را با فقر
بيشتر پرداختند ،و امروز سرمايه
داران اخراج و بيکاری و بازخريد
را با اين بھانه به کارگران تحميل
ميکنند .کارگران بايد در مقابل
سياستھای اين مرتجعين بايستند و
منفعت مستقيم و فوری شان را
مطرح کنند .ھيچ بھانه ای برای
بيکارسازی قابل قبول نيست .اخراج
بايد ممنوع باشد .مسببين فقر و
گرانی و تحريم اقتصادی بايد راسا
مسئوليت اين اوضاع را بعھده
بگيرند .ھمه افراد جامعه حق
زندگی دارند و تامين معيشت ھر
فرد وظيفه جامعه است .اگر کار
نيست بيمه بيکاری مکفی به ھر فرد
آماده به کار بايد پرداخت شود.
کارگران فرش نقشين و نساجی بايد
اھداف ضد کارگری سياست
بازخريد از جمله تسری کار
قراردادی و موقت و تضعيف توان
اعتراضی طبقه را بشناسند و
آگاھانه با آن مقابله کنند.
حزب کارگران اين صنايع و مراکز
کارگری در کردستان را به متشکل
شدن و طرح مطالبات رفاھی طبقه
کارگر و سنگربندی عليه گرانی و
فقر و بيکاری فراميخواند.

انگشتان دست چپ محمد علی رامندی کارگر قراردادی سايت دو ايتکو
پرس ايران خودرو در حاليکه مشغول کار بود در زير ليفت تراک
مخصوص حمل بار ماند .بر اثر فشار چند تنی ليفت تراک انگشتان
محمد علی متالشی و له شد .کارگران و خانواده اين کارگر مصدوم،
در حاليکه محمد علی از شدت خونريزی و درد به خود می پيچيد ،او
را به چندين درمانگاه دولتی در جاده قديم کرج بردند .اما بخاطر
نداشتن پول و سپردن مبلغ وديعه ھيچ درمانگاھی محمد علی را
نپذيرفت! سرانجام در روز يکشنبه  16/4/87خانواده اين کارگر
مصدوم توانستند با قرض و بدھکاری محمد علی را در بيمارستان
ميالد تھران بستری و مورد بيھوشی عمومی و جراحی قرار دھند.
پزشکان گفته اند اين دست ديگر دست نخواھد شد! کار فرما نه تنھا
تاکنون ھيچ مساعدتی در اين ضايعه دردناک نکرده بلکه اعالم نموده
است چون استعالجی اين کارگر بيش از  3روز است ديگر نه
دستمزدی پرداخت خواھد کرد و نه قرارداد کاری اعتبار دارد! محمد
علی کارگر قراردادی ،مجرد 24 ،ساله ،دارای  3سال سابقه کار در
ايتکوپرس است که حاال ھم دستش و ھم کارش را از دست داده است و
ھم اکنون در برزخ جھنم سود و سرمايه سرگردان و دردمند رھا شده
است.
کارگران ايران خودرو!
اعتصاب تمام شد اما جھنم ناامن کار ادامه دارد و ھر روز قربانی
ميگيرد .در ھمين ھفته دھھا کارگر در آنچه "سوانح کار" ناميده ميشود
به قتل رسيدند و يا برای ھميشه دچار نقص عضو شدند .سوال اينست
تا کی بايد اين وضعيت را تحمل کرد؟ آيا مقدور نيست ايمنی محيط کار
را تامين کرد و اينگونه مسائل را به حداقل ممکن رساند؟ اگر ممکن
است ،دليل ادامه اين وضع چيست؟ آيا جز ارجحيت سود مشتی دزد و
جنايتکار سرمايه دار به جان و امنيت و حرمت کارگر و انسان بطور
کلی منشا اين وضعيت است؟ اين قاتلين حرفه ای که راست راست راه
ميروند مسئول ھمه اين فجايع اند.
تامين بيمه و ھزينه معالجه و آينده محمد علی رامندی مستقيما بعھده
کارفرما است .اما مادام که سرمايه داران قاتل و دولت شان فشار کافی
روی خود حس نکنند تن به اين خواست بديھی کارگران نميدھند.
کارگران ايتکو پرس و مجموعه ايران خودرو ضروری است برای
باال بردن امنيت محيط کار اقدامات ضروری را در دستور بگذارند.
محيط کار نبايد قتلگاه کارگران باشد.

مرگ بر حکومت اسالمی سرمايه!
مرگ بر حکومت اسالمی سرمايه!

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری

کارگران!
تاريخا سياست سرمايه اينبوده که
بار بحران اقتصادی را روی

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 1جوالی  11 – 2008تير 1387

 8جوالی  18 – 2008تير 1387

يک دنياى بھتر

صفحه 8

شماره ويژه 57
آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد
کمونيسم کارگری
علی جوادی )دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی )علی جوادی،
سياوش دانشور ،آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com
siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده )علی جوادی ،نسرين
رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yahoo.com
مسئول خارج کشور )آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com

تلويزيون

برای يک دنيای بھتر

جمعه :ساعات  ۵بعد از ظھر بوقت تھران يکشنبه  :ساعت  ١٢:٣٠ظھر بوقت
تھران در کانال يک
برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياسی است .بيطرف نيست ،جانبدار است .مدافع حق ي ق ت ،آزادی،
برابری ،شادی ،رفاه و سعادت انسانھا است .ما برای يک جمھوری سوسياليستی م ب ارزه م ي ک ن ي م.
لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ھا را به اطالع ھمه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد.

آثار منصور حکمت را
بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی
جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن
را امری مبرم و ممکن ميداند ،منصور
حکمت يک گنجينه غنی آموزش است.
http://hekmat.public-archive.net/
www.m-hekmat.com/

سرنگون باد جمھورى اسالمى!
زنده باد جمھورى سوسياليستى!
کارگران ،کمونيستھا!

مسئول سايت و آی تی حزب )مجيد
پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com
به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک
کنيد!
Bank : Wells Fargo Bank – N.
America
Routing Number : 121 000
248
Account Number: 36 48 46 88
52

از سايت حزب
ديدن کنيد؛

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد! اين
حزبى براى سرنگونى سرمايه دارى و حکومت www.wupiran.com
مرتجع اسالمى و برپائى جھانى بدون فقر ،بدون
or
استثمار ،بدون طبقات ،بدون خرافه و ايدئولوژى
www.forشماست!
حزب
اين
است.
abetterworld.com

تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند ،حال آنکه مسئله
کارل مارکس
برسر تغيير آنست!

