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عدم وجود ایمنی محیط کار در ایرانخودرو قربانی گرفت !
محیط کار در ایران همواره از پر خطرترین محیط های کاردر جهان بوده و هست.
موارد ایمنی در کمترین حد ممکن رعایت می شود و کمترین هزینه ها به این مورد
اختصاص داده می شود.خبر کشته شدن کارگر و یا کارگرانی در محیط کارامری عادی و
روزمره در"نظام مقدس جمهوری اسالمی" است .بارها این خبر ها را شنیده ایم":در حین
حفاری در اثر ریزش ساختمان جنبی  ...کارگر کشته شدند"،انفجار در کارخانه ی ...باعث
کشته شدن  ...نفر کارگر شد""،کارگری در چاه آسانسور ساختمان نیمه کاره سقوط کرد و
جان باخت" ،و بسیاری موارد دیگر از این قبیل .سرمایه داران اسالمی می خواهند با
قربانی نمودن گوسفند و گاو محیط کار را ایمن و با خرافات و سالم و صلوات از حوادث
احتمالی جلوگیری کنند و بر توهم موجود در جامعه دامن بزنند.بدین شکل دهها کارگر هر
سال جان می بازند و یا دچار نقص عضو می گردند .در ایران خودرو نیز با وجود اینکه
محیط صنعتی بزرگی است و ضروری است ایمنی کار در سطح باالیی باشد،اما نه تنها
وضعیت محیط کار امن نیست بلکه با فشار کار مضاعف شبانه و روز های تعطیل و اضافه
کاری های اجباری محیط کار را خطرناکتر می کنند و همین مسئله بارها باعث وقوع حادثه
شده است.
اینبار نیز در کارخانه ایران خودرو به دلیل اضافه کاری اجباری شبانه راننده ای از
مسیر خارج و جان  4نفر از کارگران را گرفت و باعث زخمی شدن  13نفر شده که حال
تعدادی از آنها وخیم است .اما کارگران این دفعه ساکت ننشستند و دراعتراض به محیط نا
امن کار با سر دادن شع ار و حمل جنازه همکارشان روی دست و در محیط کارخانه و
بیرون راه پیمایی کردند و صدای اعتراضشان را به گوش همه رساندند؛عوامل سرمایه نیز
طبق معمول سر و کله شان پیدا شد و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند ،تا مبادا
اعتراضات بیشتر شعله ور گردد؛ کارگران در دو شیفت کاری دست از کار کشیدند و با
اعتصاب خود به مقابله پرداختند .بله این واقعیتی است که ما کارگران تنها با اعتراض و
همبستگی می توانیم در مقابل کارفرمایان و عوامل سرمایه مقابله نماییم.

ما کارگران سوسیالیست ضمن تسلیت به کارگران ایران خودرو وخانواده ی جان
باختگان،خواهان مجازات عوامل اصلی( مدیران کارخانه ایران خودرو) که باعث نا امنی
محیط کار شده اند،هستیم.
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آدرس های اینترنتی ما :
http://komitekargari.co.cc/
http://kommiteks.blogspot.com/
http://kargaranesocialist.co.cc/

