
ح کار وا رما و  ه   ح کارو وا رما و  ه     و

 
١ 

 ١٣٨٨ارديبھشت   ٢٩شنبه  سه    ٢ٔه  شمار

  

 

 
  
  

  
  
  
  
  
  

 :اين شماره در

 به ياد سلمان يگانه ٢
  !سلمان يگانه کشته شد ٢
  آمار سوانح کار به روايت سازمان تأمين اجتماعی ٢
  سرمايه، مھدی عرفانی کارگر فوالد گيالن را کشت ٣
  سرچشمه را به قتل رساندسرمايه، کارگر مس  ٣
  درآستان سرمايه» باب نيزو«قتل عام معدنچيان  ٣
  کارگر توسط سرمايه در فيليپين ١٢قتل  ۴
  کشته شدن يازده کارگر در چين ۴
   کارگر توسط سرمايه در چين ٧٣قتل  ۴
  فرياد اعتراض بازماندگان قربانيان فاجعه سعادت آباد ۵
 ماه  ١٠ان در کارگر ساختمانی در مازندر ۴٠قتل  ۵
  کارگر توسط سرمايه در معادن رومانی ١٢قتل  ۵
 مرگ جنايتکارانه دو کارگر توسط سرمايه ۶
  مرگ کودک کار بر دار استثمار و گرسنه سازی سرمايه ۶
  اشکال تازه کشتار کارگران توسط سرمايه داران ۶
  زن گل فروش در شعله ھای آتش سرمايه سوخت ۶
  سرمايه کارگر سيمان توسط ۵قتل  ٧
  کارگر را به قتل می رساند ١۵سرمايه در ھر دقيقه  ٧
  سوانح کار در تحليل مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی ٨
  سازمان تأمين اجتماعی و آمار سوانح کار ٨
  کارگر معدن در چين ھيچ خبری نيست ٢۶از سرنوشت  ٨
  قطع دست يک کارگر ھنگام کار ٩
  نفر رسيد ٢٨ن به شمار کارگران مقتول در معادن چي ٩
  کارگر ديگر در معادن چين ١٧کشته شدن  ٩
  مصدوم شدن يک کارگر در ايران خودرو ٩
  کشتار کارگران ساختمانی در اصفھان ١٠
  سقوط و مرگ دو کارگر در چاه ويل سودجويی سرمايه ١٠
  آتش سوزی در واحد تقطير پااليشگاه اصفھان ١٠
 ار در سنندجکشته شدن يک کارگر ساختمانی ھنگام ک ١٠

  سرمايه و سالخی اعضای بدن کارگران در ھنگام کار ١١
  کشته شدن يک کارگر در سيمان بجنورد ١١
  آمار تلفات سوانح ھنگام کار به روايت سازمان تأمين اجتماعی ١١
  قربانی شدن يک کارگر در انفجار تانکر ذوب قير ١٢
  رکارگر ھنگام کار برای سرمايه دا ۶کشته و زخمی شدن  ١٢
  چه شد؟» باب نيزو«پرونده کشتار کارگران  ١٢
  ساله ھنگام کارمزدی ١٣قتل کارگر  ١٣
  کشتار کارگران با مواد بيماری زا توسط سرمايه ١٣
  کشتار کارگران در پارکينگ سازی سرمايه ١٣
  باب نيزو، کارگاه يا کشتارگاه؟ ١٣
  کشته و مجروح شدن کارگران ھنگام کار برای سرمايه ١۴
  به کشتار کارگران ھنگام کار» سازمان تأمين اجتماعی«اف اعتر ١۴
  کشتار کارگران ھنگام کار به روايت سازمان تأمين اجتماعی ١۵
  کارگر افغان قربانی سرمايه شدند ٣٠ ١۵
  سرمايه و بی ارزشی جان کارگر ١۶
  »امام خمينی«کشته شدن يک کارگر در بندر  ١۶
  »پابدانا«کارگر در معدن  ٢قتل  ١٧
  کارگر زير آوار سرمايه ١١کشته و مجروح شدن  ١٧
  رسانه ھای جمعی سرمايه و گزارش سوانح کار ١٧
  قطع پای يک کارگر در معدن سرمايه  ١٨
  کارگر جوشکار ھنگام کار برای سرمايه به قتل رسيد ١٨
  جنايت سرمايه و معلول شدن مادام العمر کارگر ١٨
  بسقوط سه کارگر نفت آبادان در چاه فاضال ١٩
  سوداندوزی سرمايه دار باعث مرگ يک کارگر شد ١٩
  حراج جان کارگر در شھر طبس ١٩
  جستجوی کار راھی به سوی مرگ ١٩
  ريزش معدن در چين و کشتار کارگران ٢٠
  کارگر ھنگام کار ١١کشته شدن  ٢٠
   ساله را کشت ١۵آسفالت داغ سرمايه در کانادا يک کارگر  ٢٠

رما  ه  ان ع رما کار ه  ان ع رما کار ه  ان ع م کار و م   و م   و  !!!   
ح کار وا رما و  ه   ح کارو وا رما و  ه   ح کارو وا رما و  ه         و

١٣٨٨ ارديبھشت ٢٩شنبهسه  ٢شماره

ان را  ه کار ا بات پا ای  طا ان را ور  ه کار ا بات پا ای  طا ان را ور  ه کار ا بات پا ای  طا یدور  یدوا یدوا    ٢٢٢٢٢٢هٔ هٔ هٔ       ...وا

یررر ه ھما یک ه ھما یک ه ھما یک ل کار جاد  یای ا ل کار جاد  یای ا ل کار جاد  ای ا  



ح کار وا رما و  ه   ح کارو وا رما و  ه     و

 
٢ 

  ١٣٨٨ارديبھشت   ٢٩شنبه  سه    ٢  شمارهٔ  

 

 به ياد سلمان يگانه

را به ياد ھمرزم شريف » ويژه نامه سرمايه و سوانح کار«  ٢شماره 
فعال جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر و  سلمان يگانهو آگاه خود 

عضو پرشور کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری منتشر می 
ھيچ ! سلمان عزيز: کنيم و با قلبی آکنده از درد خطاب به او می گوييم

اين ويژه نامه را به ياد تو  ٢ديم که شماره گاه فکر نمی کر
تو در مبارزه با نظام سرمايه داری و در پيکار عليه . منتشرکنيم

. رفرميسم راست و چپ ھمچون کوھی استوار درکنار ما بودی

يقين بدان که ما . سرمايه چه زود و چه بيرحمانه تو را از ما گرفت
دگی مزدی است با راھت را که راه رھائی بشريت از شر نظام بر
  . تمامی صالبت و اميد و آگاھی ادامه خواھيم داد

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 ١٣٨٨ارديبھشت 
  

 !سلمان يگانه کشته شد
جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر يکی از شريف ترين، آگاه ترين و 

نه، فعال سلمان يگا. پيگيرترين جان ھای پاک و آزاده خود را از دست داد
کارگری و عضو کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری، در حين کار 

سلمان که در کارخانه فوالد لوشان واقع در . دچار سانحه شد و کشته شد
ھنگام کار با  ١٣٣٨ارديبشھت  ١٧استان گيالن کار می کرد امروز پنجشنبه 

ما اين . سپرد دستگاه بتونير به درون اين دستگاه سقوط کرد و در دم جان
ھمسر و و  –داغ بزرگ و فراموش نشدنی را به نسرين و مارال و انوش 

به جنبش کارگری و به ھمه انسان ھائی که قلبشان برای  –فرزندان سلمان 

آزادی انسان می تپد تسليت می گوئيم و اعالم می کنيم که برای نابودی قاتل 
ک دم از پای نخواھيم واقعی سلمان يعنی نظام انسان کش سرمايه داری ي

  .نشست

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨ارديبھشت  ١٧

 

 سازمان تأمين اجتماعی آمار سوانح کار به روايت
دولت سرمايه داری ايران ھر چند وقت يک بار گزارشی زير نام سوانح حين 

می کند، انتشار اين گزارش ھا ھدف ھای مختلفی را دنبال . کار منتشر می کند
ازجمله اين که گويا دستگاه اعمال قدرت و اجرای نظم استثمار توحش بار 
سرمايه ھم نسبت به حد و حدود سوانح حين کار و مرگ و مير کارگران در 

گويا در جھنم سرمايه داری ايران ھم کنترل ھايی !! اين سوانح حساسيت دارد
زی به نام آمار سوانح گويا در اين جا ھم چي!! در اين زمينه صورت می گيرد

نھادھای دولتی در گزارش ھای !! و تلفات ناشی از حوادث کار موجود است
خود ھمه اين عوام فريبی ھا و وارونه بافی ھا و دروغ پردازی ھا را منظور 

. اما آنان در کنار اين ھا چند ھدف ديگر را نيز فراموش نمی کنند. می کنند
آمار واقعی کشتار کارگران در زمان کار  اول اين که با تھيه اين گزارش ھا

را ھر چه بيشتر پايين آورند، کوه کشتارھا را کاھی جلوه دھند و بر دنيای 
دوم اين . عظيم حمام خون ھای کارگران در حوادث ناشی از کار پرده اندازند

که داليل اصلی وقوع اين حوادث را از بيخ و بن وارونه کنند، علل واقعی 
عظيم کارگران در ساعات کار را در دنيايی از دروغ بافی مرگ و ميرھای 

گم و گور سازند، ھمه جا سرمايه داران و نظام سرمايه داری را تبرئه کنند  ھا
. و خود کارگران قربانی شده را به عنوان عامل اصلی قتل خويش معرفی کنند
رنده و باالخره اين که با ناديده گرفتن شدت سوانح در کشتار کارگران بر د

خويی و بيرحمی ددمنشانه نظام سرمايه داری در سالخی و خردو خمير 
نھادھای دولتی در انتشار گزارش ھای خود . کردن بردگان مزدی پرده اندازند

اما معضل آن ھا اين است که دامنه . ھمه اين مقاصد شوم را تعقيب می کنند
قدر بی حساب و جنايات و کشتار سرمايه حتی در ھمين قلمرو سوانح کار آن 

کتاب و بی حد و مرز است که باالخره بخش ھای باقی مانده غيرقابل استتار 
آنچه در گزارش اخير سازمان تأمين اجتماعی . سر به فلک می زند آن بازھم

درباره سوانح کار و مرگ و ميرھای حين کار کارگران آمده از اين دست 
بر اساس ھمين گزارش، در حتی . است و بايد از ھمين ديد به آن نگاه کرد

حادثه در زمان کار برای کارگران رخ  ١٣۴ھزار و  ٢٢بيش از  ١٣٨٧سال 
اما برای اين که درجه صحت اين رقم را بسنجيم بايد به عبارت . داده است

سازمان تأمين اجتماعی شمار کشته شدگان . بعدی گزارش خوب توجه کنيم
ھر کسی . فر اعالم کرده استن ٨٣فقط  کارگر در کل حوادث سال مذکور را

که فقط اخبار روزنامه ھا را دنبال کرده باشد خوب می داند که تعداد کارگران 
کشته شده در اين سال فقط در دو حادثه آتش سوزی کارخانه شازند اراک و 

در . نفر بيشتر بوده است ٧٠ريزش ساختمان خيابان سعادت آباد تھران از 
ذشته است که بيش از چند کارگر در مراکز طول اين سال ھيچ ھفته ای نگ

آمار . کار و توليد مختلف دچار سانحه نشوند و جان خويش را از دست ندھند
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کارگرانی که فقط ھنگام کندن شالوده ھای ساختمان برای شرکت ھای 
بسازوبفروش و مقاطعه کاری سرمايه در زير آوار دفن شده اند در کمترين 

ھيچ ماھی در اين سال نبوده است که . ون استبرآورد از چند ده نفر افز
چندين کارگر فقط به درون چاه ھای کھنه و مخروبه بدون ھيچ پوشش درون 

فقط در يکی از کارخانه ھا يکجا . مراکز کار سقوط نکنند و تسليم مرگ نشوند
کارگر در عمق چند ده متری زمين در يکی از اين چاه ھا خفه شدند و جان  ٧

سازمان تأمين اجتماعی رقم واقعی کشته شدگان کار . ت دادندخود را از دس
نفر کاھش می  ٨٣در حين استثمار شدن توسط سرمايه را از چند صد نفر به 

دھد تا به اين ترتيب زير نام آمار تلفات سوانح کار کشتار انبوه کارگران در 
. زمان کار توسط سرمايه را بسيار مزورانه پنھان کند يا کمرنگ سازد

يا  ٩گزارش در يکی از فصل ھا بر ساعات وقوع حوادث و اين که آيا ساعت 
صبح يا يک بعد از ظھر بوده است درنگ می کند و با دروغ بافی  ١٠

اما بالفاصله . اصرار دارد که خواننده را به دقت ارقام و مفاد خود متقاعد کند
مار کشته آ. دم خروس از الی عبای سازمان تامين اجتماعی بيرون می زند

شدگان کارگر در حين استثمار شدن توسط سرمايه صدتا صدتا قلم گرفته می 
شود، شمار کسانی که در اثر وقوع سوانح به معلوالن مادام العمر تبديل شده 

اند يکسره آب می رود و تنزل می يابد، جنايات آشکار سرمايه داران که به 
کاری را بر کارگران  خاطر ھر تومان سود افزون تر مرگبارترين شرايط

تحميل می کنند و توده ھای کارگر را پنجاه تا پنجاه تا روانه ديار مرگ می 
سازند، شرارت سرمايه داران که انبوه کارگران را بدون ھيچ حفاظ ايمنی و 
ھيچ نوع وسائل الزم حفظ جان روانه قربانگاه ھای توليد سود می کنند، 

با وجود يقين به خطر مرگ  سودجويی ددصفتانه صاحبان سرمايه که
کارگران بازھم آنان را مجبور به کار در شرايط مرگبار می کنند، ھمه و ھمه 

درعوض، ساعات وقوع حوادث بزرگ می شوند تا در . ناديده گرفته می شود
پس آن ھا شمار بی حساب و کتاب کشتگان و جمعيت کثير معلوالن و نيز 

مايه داری در قلع و قمع و تکه پاره بيرحمی و شقاوت بی حد و مرز نظام سر
  . کردن جسم و جان کارگران پنھان بماند

  ايلنا : منبع

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
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 سرمايه، مهدی عرفانی کارگر فوالد گيالن را کشت
مھدی عرفانی کارگر مجتمع صنعتی فوالد 

دن توسط گيالن در حين کار و ھنگام استثمار ش
سرمايه دچار سانحه شد و جان خويش را از 

سرمايه داران ايران به سادگی آب . دست داد
خوردن جان ھزاران کارگر را در قبال يک 

در مسلک . لایر سود افرون تر قربانی می کنند
و ذات سرمايه به طور کلی و در مذھب و منظر 
سرمايه داران ايرانی به طور خاص ذبح عظيم 

سيع کارگر در آستان يک تومان توده ھای و
ارزش اضافی افزون تر کامالً مجاز و عين 

ھيچ روزی نيست که در جھنم . ثواب است
سرمايه دارای ايران شاھد قتل چندين کارگر به 

مجتمع . ھمين خاطر و در ھمين راستا نباشيم
فوالد گيالن يک کارخانه عظيم صنعتی است، 

بوط می اما در آن جا که به جان کارگران مر
. شود از ھيچ نوع وسائل ايمنی برخوردار نيست

سرمايه داران اين شرکت فقط امکانات ايمنی را 
از کارگران دريغ نمی کنند، بلکه با تشديد بی 
عنان و لحظه به لحظه فشار کار، طوالنی 
ساختن روزانه کار، مجبور ساختن کارگران به 
کار در چند شيفت پشت سرھم، تحميل بيشترين 

فه کاری ھا بر کارگران و ھمه جنايت ھای اضا
ديگر، باعث افتادن آنان در ورطه سوانح حين 

مھدی عرفانی در وخيم ترين . کار می شوند

شرايط کار کارخانه، بدون ھيچ نوع وسائل 
ايمنی، چند شيفت پشت سر ھم برای سرمايه 

او ھنگام وقوع حادثه آتش سوزی . کار کرده بود
ه ھمراه نداشت و نه زير نه ھيچ وسيله ايمنی ب

فشار خستگی و فرسودگی ھيچ توانی برای 
او . فرار از مھلکه در وجودش باقی مانده بود

به ھمين دليل دچار سوختگی عميق شد و مدتی 
  .بعد جان خويش را از دست داد

  انجمن ھمبستگی با کارگران : منبع

  ٨٨ارديبھشت  ١٩

  

 ندسرمايه، کارگر مس سرچشمه را به قتل رسا
ھمايون اصالح طلب کارگر مجتمع صنعتی مس 
سرچشمه به دليل فشار سھمگين کار و استثمار 
و آلودگی مفرط محيط کار دچار ناراحتی قلبی 

او . سال سن داشت ۵١ھمايون . شد و جان سپرد
ھمه عمرش را برای سرمايه کار کرده بود، 
حتی در ھمين مجتمع صنعتی مس سرچشمه 

ه ای جانکاه توسط سرمايه به گون ساليان زيادی
با ھمه اين ھا او تا لحظه مرگ . استثمار شد

مجبور بود که در چھارچوب قرارداد سالخی 
بی مھار نيروی کار موسوم به قراردادھای 

ھمايون را . موقت کار کند و استثمار شود
سرمايه کشت، اما ماجرا به ھمين جا ختم نمی 

ان وی خانواده او، زن و بچه و بازماندگ. شود
که دستمزد ناچيز ھمايون تنھا و تنھا سرچشمه 
امرار معاش آنان بوده است اکنون ھمه در 
معرض گرسنگی و مرگ ناشی از گرسنگی 

سرمايه فقط کارگران را زير فشار . قرار دارند
جمعيت عظيم . شدت استثمار به قتل نمی رساند

افراد خانواده ھای آنان را نيز به تيغ گرسنگی و 
  . سپاردمرگ می 

  وبالگ مس سرچشمه : منبع

   ٨٨ارديبھشت  ١٩

  

 درآستان سرمايه» باب نيزو«قتل عام معدنچيان 
معدن زغال سنگ باب نيزو در نزديکی شھر زرند در استان کرمان بازھم  

اين انفجار . منفجرشد و شمار زيادی از کارگران جان خود را ازدست دادند
روی داد و اخباری که تا  ٣٠/١/٨٨ظھر روز يک شنبه  ١٢حدود ساعت 

نفر اعالم  ١٢کنون در اين مورد مخابره شده تعداد کشته شدگان را دست کم 
شمار دقيق و قطعی کارگران جان باخته بيش از اين رقم است . کرده است

براساس ھمين اخبار، . زيرا ھنوز تمام آنان از زير آوار بيرون کشيده نشده اند

يش از انفجار مسموم شده و جان خود را از دست تعدادی از کارگران حتی پ
اين نکته نشان می دھد که درصد گاز متان موجود در معدن . داده بوده اند

يادآوری می کنيم که درطول سه سال و نيم اخير اين . بسيار باال بوده است
 سومين بار است که اين معدن منفجر می شود و کارگران قربانی حرص

 ١٣٨٤بار اول در شھريور . ی سرمايه داران می شوندسيری ناپذير سودطلب
که در  ١٣٨٧کارگر کشته شدند و بار دوم، شھريور  ٩بود که درجريان آن 
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در تمام اين موارد، عاملی که باعث انفجار معدن . کارگر به قتل رسيدند ٢آن 
ميزان استاندارد گاز متان در معادن . شده عدم تھويه گاز متان بوده است

نگ يک درصد است در حالی که در انفجارھای قبلی معدن باب نيزو زغال س
کارفرمای اين معدن که يک شرکت . درصد بوده است ٥اين مقدار بيش از 

است که معدن را از وزارت صنايع و معادن » ١٠٠٠دلتا « خصوصی به نام 
جمھوری اسالمی اجاره کرده است در انفجارھای قبلی اعالم کرده بود که 

بايد از اين !! تھويه گاز متان گران است و او قادر به خريد آن نيست دستگاه
سرمايه دار آدم کش پرسيد چه طور است که او قادر است سودی را که از تن 
و جان معدنچيان بيرون می کشد در زمينه ھای ديگر سرمايه گذاری کند تا 

د فراوان سودھای بازھم بيشتر به دست آورد اما قادر نيست با اين ھمه سو
  !يک دستگاه تھويه خريداری کند؟

واقعيت اين است که در جھنم سرمايه داری ايران تنھا چيزی که ارزش ندارد 
سرمايه داری که می بيند بدون ھزينه برای ايمنی محيط . جان کارگر است

کار می تواند کارگاه را اداره کند و کارگران را به شديدترين نحو استثمارکند 
!! ويد مگر ديوانه است که برای ايمنی محيط کار پول خرج کندبه خود می گ

حداکثر اتفاقی که ممکن است برای او بيفتد رويدادی از ھمين دست است که 
جان !! چه باک!! در جريان آن ھا ده ھا کارگر جان خود را از دست می دھند

ا ده تا بگذار انفجارگاز درون ريه ھايشان آنان را ده ت. کارگران که مھم نيست
از . و حتی صدتا صدتا از درون بترکاند و دل و روده شان را تکه تکه کند

اين موجودات تا دلت بخواھد پشت در معدن صف بسته اند و حاضرند حتی با 

از نظر ضرر مالی نيز دست . دستمزد بسيارکمترجای کشته شدگان را پرکنند
مت به خانواده ھای بااليش اين است که دادگاه او را ملزم به پرداخت غرا

کارگران کشته شده کند، غرامتی که بی ھيچ ترديد مقدارش بسيارکمتر از 
با اين حساب، آيا ھيچ سرمايه دار عاقل و واقع . ھزينه برای ايمنی معدن است

  !بينی برای ايمنی محيط کار پول خرج می کند؟

نظام  بی ھيچ ترديدی، قاتل معدنچيان باب نيزو رابطه اجتماعی سرمايه و
درجھنم سرمايه داری ايران، سرمايه جز به اين . مدافع اين رابطه است

تا زمانی که اين رابطه ضدانسانی وجود . صورت نمی تواند وجود داشته باشد
برای پايان دادن دادن . دارد کارگران نيز اين گونه سالخی و کشتار می شوند
اد و اين امر نيز قبل از به اين کشتارھا بايد به موجوديت اين رابطه پايان د

  .ھرچيز مستلزم سازمانيابی شورايی و سراسری کارگران عليه سرمايه است

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٨فروردين  ٣١

 

 کارگر توسط سرمايه در فيليپين ١٢قتل 
باز ھم سخن از وقوع حادثه در يک مرکز کار 

اين بار . شمار کثير کشتگان کارگر استو 
کارخانه ای در نزديکی شھر مانيل پايتخت 
. کشور فيليپين دچار حادثه انفجار شده است

اجتناب سرمايه داران از قبول ھزينه مرمت و 
رفع مشکالت سيستم حرارتی کارخانه باعث 

 ١٢در اين حادثه . اصلی انفجار بوده است
ادند و ده ھا نفر کارگر جان خويش را از دست د

افراد خانواده ھای آن ھا از وجود نان آور خود 
فيليپين ھمچون ھمه جوامع ديگر . محروم شدند

آسيای جنوب شرقی بھشت سودآوری سرمايه 
صاحبان سرمايه با ھدف . داران بين المللی است

جلوگيری از کاھش درھم و ديناری ارزش 
اضافی حاضر به پذيرش ھزينه مرمت سيستم 

 ١٢آنان وقوع مرگ . رتی کارخانه نشدندحرا
انسان کارگر را بر کاھش ديناری سود ترجيح 

آنچه آنان انجام دادند رسم و سنت و . دادند
سرمايه داران در ھر . سرشت سرمايه است

روز و ھر دقيقه شمار کثيری کارگر را در 
  . آستان اندکی سود افزون تر قربانی می کنند

  ايلنا :منبع

 ٢٠٠٩آوريل 

 

 کشته شدن يازده کارگر در چين
کشور چين بھشت سرمايه داران دنيا و 
کشتارگاه آراسته به فواره ھای بلند خون 

ھيچ ماھی نمی گذرد که . کارگران چينی است
يک يا چند معدن مھم اين کشور دچار ريزش و 
انفجار و آتش سوزی نشود و سيالب خون 

تی کشتزاران پرسود سرمايه داران دول کارگران
معادن . و خصوصی معدن دار را آبياری نکند

ً قدمت تاريخی بسيار طوالنی دارند  چين عموما
و ھمگی فرسوده و کھنه و در معرض 

احتياج به مرمت و بھبود و . فروريزی ھستند
انجام اين امور . باالبردن ضريب ايمنی دارند

نيازمند افزايش ھزينه ھای انباشت و کاھش 
دولت چين و . ستاندک سود سرمايه ھا ا

صاحبان خصوصی سرمايه قبول اين امر را 
آنان بر اين . غيرمعقول و ناممکن می دانند

عقيده اند که جان باختن ھزاران کارگر در ھر 
سال باصرفه تر از صرف ھزينه برای ايمن 

چيزی که . کردن محيط کار در معادن است
فراوان است و با بھايی بسيار اندک می توان آن 

در حالی که . بازارخريد نيروی کار استرا در 
صرف ھزينه برای ايمن کردن محيط کار به ھر 

وقوع حوادث . حال مستلزم کاھش سود است

مرگبار و کشتار وسيع کارگران در چين فقط 
خاص معادن و حوزه ھای استخراج مواد کانی 

ساير مراکز کار نيز وضع بھتری . نيست
رخانه ھای حادثه اخير در يکی از کا. ندارند

توليد مواد شيميايی در ايالت فولينگ در جنوب 
در اينجا سقف سالن . رخ داده است غربی چين

يازده کارگر در دم . کارگاه ريزش کرده است
جان باخته اند و شمار نامعلومی کارگر ديگر در 

   .زير آوار مانده اند

  ٢٠٠٩مارس 

 

 کارگر توسط سرمايه در چين  ٧٣قتل 
شتار کارگران در معادن و ساير چين دنيای ک

ھيچ ماھی نمی . مراکز مختلف کار و توليد است
گذرد که معدنی از معادن سرمايه در چين دچار 

ريزش نشود و شمار کثيری کارگر در زير 
 ٧٣کشتار . ميليون ھا تن خاک دفن نگردند

کارگر اخير در جريان انفجار يک معدن ذغال 

بر اساس  .سنگ در شمال چين روی داده است
اخبار روزنامه ھا معدن تونالن در شھر 

فوريه  ٢٢گوجيائو در استان شانشی صبح روز 
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کارگر در دم در ميان  ٧٣اسير انفجار شد و 
شمار کارگران . شعله ھای آتش سرمايه سوختند

اين معدن بسيار باال است و در روزھای آينده 
بايد منتظر افزايش شمار سوختگان و کشته 

معادن چين فاقد ابتدائی ترين . ر بودشدگان کارگ
سرمايه داری چين در . امکانات ايمنی ھستند

تالش سبعانه برای افزايش حجم انباشت، تسخير 
بازارھای جھانی و سرازيرسازی سيالب 

اضافه ارزش ھا به حوزه ھای نوين پيش ريز 
سرمايه در کشور حاضر به قبول ھيچ ريالی 

ارگران نمی ھزينه برای بھبود شرائط کار ک
دولت سرمايه داری چين می داند که با . باشد

کشته شدن اين کارگران در جريان انفجار 
معادن و حريق ھا و ساير سوانح نيروی کار 
ارزان تر و شبه رايگان تر جای آن ھا را پر 

سرمايه داران چينی به ھمين . خواھد ساخت

دليل با فراغ بال و آسايش خيال از مرگ صد 
کارگران در جريان انفجار معدن ھا صد بيشتر 

فقط در سال گذشته بيش از  .استقبال می کنند
کارگر چينی جان خويش را در جريان  ٣٢٠٠٠

انفجار و ريزش معادن اين کشور از دست داده 
  . اند

  ٢٠٠٩فوريه 

 

 فرياد اعتراض بازماندگان قربانيان فاجعه سعادت آباد
ار ماه ھا پيش بود که در سعادت آباد آو

بی عنان سرمايه بر سر کارگران  سودجويی
کارگر ساختمانی در  ٢٠فروريخت و بيش از 

يک چشم به ھم زدن در زير ھزاران تن خاک 
اين کارگران زير فشار گرسنگی و . جان باختند

بيکاری و بی نانی افراد خانواده از مناطق دور 
نيروی کار خويش . کشور به تھران آمده بودند

به ھولناک . ميزان می فروختند را بی بھاترين
دستمزد چند . ترين شکل استثمار می شدند

. تومانی خود را برای نان خانواده می فرستادند
روزھا چند شيفت برای سرمايه دار جان می 
کندند و شب ھا در سرما به دليل نداشتن سرپناه 
و به خاطر عجز از پرداخت اجاره بھای يک 

ما در زاويه کومه مسکونی به دستور کارفر
ساختمانی که ريزش آن حتمی بود بيتوته می 

اين ساختمان در يکی از شب ھا بر سر . کردند
ماه  ٩ھمه مردند و اينک . کارگران فروريخت

حاکمان سرمايه و . از آن تاريخ گذشته است
محاکم قضائی نظام سرمايه داری در طول اين 

ماه ھيچ کاری برای بازماندگان اين واقعه  ٩
ھيچ غرامتی به آنان . ار انجام نداده اندمرگب

ھيچ نوع مستمری برای . پرداخت نکرده اند
ھيچ گامی . امرار معاش آنان تعيين ننموده اند

برای حل مشکل دکتر و دارو و درمان آن ھا 
شھرداری به عنوان کارفرما ھيچ . برنداشته اند

کدام اين کارھا را نکرده است و دستگاه ھای 
رسيدگی به پرونده قتل اين  قضائی و مراجع

کارگران انگشت اتھام به سوی ھيچ سرمايه دار 
بازماندگان . و نھاد سرمايه داری دراز نکرده اند

گرسنه و آواره و برھنه اين کارگران در طول 

کيلومتری با  ٨٠٠بار از فاصله  ٣ماه  ٩اين 
گرفتن قرض و پرداخت ھزينه ھای سنگين خود 

د و خواستار تعيين تکليف را به تھران رسانده ان
پرونده و روش شدن وضع معيشتی خود شده 

بار ھيچ پاسخی از ھيچ کدام  ٣آنان در اين . اند
بازماندگان فاجعه مرگبار . اين نھادھا نشنيده اند

سرمايه در سعادت آباد می گويند که عده ای 
کارگر را به  ٢٠کاسبکار حتی پرونده قتل 
بديل کرده اند، اما ناندانی مناسبی برای خويش ت

زن و بچه ھا و و والدين اين قربانيان جنايت 
سرمايه در آتش گرسنگی و فقر و بی نانی می 

  . سوزند

 ٨٧اسفند  ٢٠

 

 ماه  ١٠کارگر ساختمانی در مازندران در  ۴٠قتل 
فقط در طول سال جاری و در فاصله ميان 

کارگر بخش  ۴٠ماھھای فروردين تا بھمن 
ن مازندران، در حين کار برای ساختمان در استا

سرمايه، ھنگام استثمار شدن توسط سرمايه، به 
گاه توليد سود برای سرمايه و در زمان توليد 
سرمايه برای سرمايه داران جان خويش را از 

سرمايه اين حمام خون را مرگ . دست داده اند
حين کار، ناشی از حوادث محيط کار و از ھمه 

ادانه تر و شرارت بارتر اين ھا بدتر و بسيار شي
مرگ ناشی از بی احتياطی کارگر در ھنگام 

نياز به توضيح نيست که کليه . کار نام می نھاد
اين کارگران توسط سرمايه و سرمايه داران به 

قتل ھا شرائط بسيار  علت وقوع. قتل رسيده اند
فاجعه آفرين و به غايت مرگبار محيط کار، 

کار و اجبار  فقدان ھر نوع ايمنی و بھداشت
کارگران به قبول خطر مرگ در اين شرائط 

غالب اين کارگران مجبور بوده اند . بوده است
بدون ھيچ نوع وسائل ايمنی بر بام آسمانخراش 
ھای رفيع سرمايه داران و شرکت ھای 
ساختمانی کار کنند و در اثر کمترين لغزش 

اجباری به زمين سقوط نمايند و تسليم مرگ 
ی از مقتولين به دستور سرمايه بسيار. شوند

داران در جاھائی مشغول حفاری بوده اند که 
. خطر ريزش ديوارھا قطعی و محتوم بوده است

مرگ کارگران در ھنگام استثمار توسط سرمايه 
عمالً به صحنه ھای تفريح سرمايه داران 

  . خونخوار در ايران تبديل شده است

  ١٣٨٧بھمن  ١٩

 

 ايه در معادن رومانیکارگر توسط سرم ١٢قتل 
ماه نوامبر يکی از معادن  ١۶در روز يک شنبه 

در » پتريال« مھم ذغال سنگ رومانی در شھر 
حدود چند ( يک فاصله زمانی بسيار کوتاه 

در . بار پی در پی دچار انفجار شد ٢) دقيقه
جريان وقوع انفجارھا در ھمان دقايق نخست 

را  کارگر جان خويش ١٢معلوم شد که حداقل 
کارگر نيز دچار جراحات  ٨. از دست داده اند

سخت شده اند و حال عده ای از آن ھا بسيار 
با صدای انفجارھای . وخيم گزارش شده است

متوالی معدن جمعيت وسيعی از اھالی شھر 
پتريال سراسيمه و آشفته به سوی محل حادثه 
. شتافتند و در آن جا دست به اجتماع زدند

صی و خشمگين خواستار اجتماع کنندگان عا
اطالع از وضعيت کارگران عمق معدن بودند و 
فرياد خشم و قھر خويش را بر سر عوامل 

معادن ذغال . دولتی سرمايه فرو می کوفتند
سنگ رومانی به لحاظ وخامت شرايط کار و 
ميزان مخاطراتی که به طور مستمر جان توده 

ھای کارگر را تھديد می کند در موقعيت نيمه 
حرص سودجويی . قرن نوزدھم قرار دارد اول

و کسب اضافه ارزش ھای نجومی انبوه تر، 
واردات ارزان بھای زغال سنگ توليد شده 
توسط کارگران روسيه و مقايسه ھزينه ھای 
سرمايه گذاری در اين معادن با ذغال سنگ 
ھای وارداتی سبب شده است که سرمايه داران 

اين  خصوصی و دولتی رومانی از بازسازی
معادن و ھر نوع بھبود شرايط کار کارگران 
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کارگران در مرگبارترين و ھولناک . سرباززنند
ترين شرايط کاری وحشيانه استثمار می شوند و 
ھيچ نوع تضمينی برای سالمتی آن ھا در ھيچ 

انفجارھای اخير در عمق . لحظه ای وجود ندارد

متری زير زمين رخ داده است و صدھا  ٢۵٠
آمار . اين نقطه کار می کرده اندکارگر در 

 اعالم شده تا کنونی شمار کشتگان و مصدومين
زخمی  ٨کشته و  ١٢کامل نيست و ارقام 

 .مربوط به دقايق نخست وقوع سانحه است
  .احتمال افزايش اين ارقام بسيار زياد است

  ٢٠٠٨نوامبر 

 

 مرگ جنايتکارانه دو کارگر توسط سرمايه
ختيار صالحی دو زاھد صالحی و برادرش ب

برده مزدی نفرين شده نظام سرمايه داری بودند 
که زير فشار فقر و گرسنگی از روستای 
خامسان شھر کامياران به سوی تھران فرار 
کردند تا شايد جائی برای فروش نيروی کار 

آنان . خويش و يافتن لقمه ای نان پيدا نمايند
روزھا به کار ساختمانی می پرداختند اما با 

ود کار شاق و طاقت فرسا و روزانه کار وج
مرگبار و طوالنی قادر به پرداخت اجاره بھای 

زاھد . ھيچ خانه يا سرپناھی برای خويش نبودند
و بختيار به ھمين دليل و زير فشار کمی دستمزد 

و سبعيت ھای بدون ھيچ مرز و محدوده سرمايه 
داران مجبور می شدند که شبھا را در ھمان 

بيگاری و استثمار ھولناک  ساختمان محل
اين دو کارگر در يکی از . خويش بيتوته نمايند

شب ھا به دليل طغيان موج سرما به درون 
آنان . اطاقک يک ماشين اسقاطی پناه می برند

تقال می نمايند تا به کمک مقداری ذغال چوب 
آشيانه محقر خود را گرم نمايند و سپس زير 

. می روندفشار سختی کار روزانه به خواب 
ساله ھيچ گاه از  ٢٢ساله و بختيار  ٣٠زاھد 

زيرا تراکم سنگين گاز . خواب بيدار نمی شوند

. کربنيک به ھنگام خواب جان آنان را می گيرد
زاھد و صالح مثل ميليون ھا کارگر ديگر در 
آستانه سوداندوزی وحشيانه سرمايه داران از 

صاحبان سرمايه، دولت . زندگی ساقط گرديدند
رمايه داری و کل نظام بردگی مزدی قاتل س

مستقيم اين کارگران و ميليون ھا ميليون ھم 
  . سرنوشتان آن ھا می باشند

  ١٣٨٧دی  ٢۶

  

 

 مرگ کودک کار بر دار استثمار و گرسنه سازی سرمايه
ساله ای که از شروع  ١٧مجتبی جوان 

روزھای کودگی تا لحظه مرگ در کارگاھھای 
آفرين سودسازی  تاريک و نمور و مرگ

سرمايه کار می کرد و استثمار می شد سرانجام 
زير فشار فقر و گرسنگی و بدھکاری و سيه 
روزی، خود را حلق آويز ساخت و تسليم جوخه 

مجتبی در . مرگ نظام سرمايه داری نمود
خانواده ای کارگر به دنيا آمده بود و از ھمان 
روزھای نخست زندگی طوق آھنين بردگی 

او زير . دست و پايش سنگين بود مزدی بر
فشار گرسنگی و فقدان ھر نوع امکانات اوليه 
زندگی انسانی به جای مدرسه و درس و بحث 
راھی کارگاھھای فروش نيروی کار و سالخی 

او استثمار شد و استثمار شد . بردگان مزدی شد
زندگی . و استثمار و شد و باز ھم استثمار شد

ر در سخت ترين برای مجتبی فروش نيروی کا
و مرگبارترين شرائط کاری، تحمل شديدترين و 
طاقت فرساترين اشکال استثمار سرمايه، 
احساس حقارت و ذلت و بدبختی اجبار به 
فروش نيروی کار در اين سن و سال و مانند 

مجتبی با ھمه اينھا، با تحمل شاق . اين ھا بود
ترين کارھا و وحشيانه ترين ميزان استثمار باز 

قادر به تأمين مايحتاج اوليه معيشتی خود و  ھم
او ھمواره اسير . افراد خانواده خود نمی شد

جھان موجود، . بدھکاری و گرسنگی و فقر بود
جھان بردگی مزدی، جھان مبتنی بر رابطه 
خريد و فروش نيروی کار برای مجتبی جھنمی 

او . سراسر سوزان، کشنده و غيرقابل تحمل بود
ش اين جھنم سوزان ھيچ در در سياھی موح

دريچه ای به سوی حيات بر روی خود باز نمی 

ديد، ھيچ بارقه ای از اميد به زندگی مشاھده 
او عرصه حيات را از ھمه سو بر . نمی کرد

خود تنگ می ديد و زير فشار ھمه اين نکبت و 
ادبار و مصائب و سيه روزی ھای ارمغان نظام 

به سرمايه داری بود که سرانجام تصميم 
سرمايه قاتل مستقيم مجتبی و . خودکشی گرفت

مرگ مجتبی برگی از کارنامه سراسر توحش و 
جنايات نظامی است که با نخستين بارقه ھای 
خريد و فروش نيروی کار شروع به باليدن 
کرده است و با الغاء کار مزدی واپسين سايه 
ھای شوم شرارت و کارگرکشی و موجوديت 

  . تاه خواھد ساختخود را از سر بشريت کو

  ١٣٨٧دی  ١١

  

 اشکال تازه کشتار کارگران توسط سرمايه داران
سرمايه داران به طور لحظه به لحظه احکام 
اخراج توده ھای کارگر را صادر می کنند و 
کارگران با دريافت اين اخبار مرگبارترين و 
کشنده ترين ضربات را بر پيکر حيات خود 

 ٢ن چند روز در طول ھمي. تحمل می نمايند
واحد صنعتی منطقه غرب کشور  ٢کارگر در 

پس از استماع خبر اخراج خويش دچار سکته 
قلبی شده اند و امکان ادامه حيات را از دست 

در دنيائی که زير فشار اشباع سرمايه . داده اند
به حال انفجار افتاده است و در مملکتی که 
کوھساران عظيم محصول کار و توليد ساالنه 

ه کارگر امکان تنفس را از بردگان مزدی طبق

سلب کرده است وحشت از گرسنگی ناشی از 
بيکاری بسان يک بليه سراسری و يک بيماری 
اپيدمی جان ميليون ھا کارگر و افراد خانواده 

  .ھای آن ھا را تھديد می کند

  ١٣٨٧دی  ٨ 

  

 زن گل فروش در شعله های آتش سرمايه سوخت
« ساله ای بود که  ٣٠زن گل فروش، کارگر 

او در يک کارگاه گل فروشی . نام داشت» صبا
در شھر تبريز برای سرمايه دار کار می کرد و 

. محل کار صبا زيرزمين بود. استثمار می شد
سرمايه دار صاحب کارگاه در دفتر محاسبات 
سود خود تمام شرايط الزم برای استثمار 

. کارگران را بسيار دقيق حساب کرده بود
کثر صرفه جويی در ھزينه ساختمان حدا

کارگاه، فقدان ھر نوع وسايل ايمنی در محيط 
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کار، اجتناب از پرداخت ھزينه مکانی برای 
نگھداری مواد آتش زا و انباشتن تمامی اين مواد 
در محل آمد و رفت کارگران، دستمزد ھر چه 
کمتر به زن کارگر گل فروش، روزانه ھر چه 

ر و در يک کالم تمام طوالنی تر کار اين کارگ
شرط و شروط الزم برای افزايش حداکثر 
ارزش اضافی توليدی توسط کارگران را بسيار 
حساب شده در کارگاه چند وجبی خويش با ھم 

در دايره اين محاسبات تنھا . جمع کرده بود
چيزی که ھيچ محلی از اعراب و ھيچ ارزشی 

ساله ای بود که بايد با  ٣٠نداشت جان کارگر

ش نيروی کار خويش ھزينه معاش يک فرو
کارگاه بر اثر انفجار . خانواده را تأمين می کرد

مواد آتش زای انبار شده در درون محوطه تنگ 
سرمايه و روند ارزش . زيرزمين آتش گرفت

افزايی و سودآفرينی سرمايه آتش به پا کرد، 
آتشی که صبا زن کارگر گل فروش را در يک 

شعله ھای خود چشم به ھم زدن در ميان 
عامل مستقيم قتل صبا، سرمايه . خاکستر کرد

دار صاحب کارگاه و دولت حامی سرمايه داران 
نظام سرمايه داری در ھر روز ھزاران . است

انسان کارگر ھمزنجير صبا را در ميان شعله 

نجات . ھای سوداندوزی خود خاکستر می کند
در گرو مبارزه عليه سرمايه داری  جان صباھا

تا نظام بردگی مزدی ھست خاکستر شدن  .است
لحظه به لحظه انبوه بردگان مزدی گريزناپذير 

کارگران برای آن که زنده بمانند و . است
مبارزه کنند تا از زندگی کارگری رھا شوند بايد 
سرمايه داری را آماج وسيع ترين يورش ھای 

  . خود قراردھند

  ٨٧آذر  ١٨

 

 کارگر سيمان توسط سرمايه ۵قتل 
فتوای حاکمان شرع برده دار در جزيره العرب 
در سده ششم ميالدی بر پايه متون دينی اين بود 

اگر کسی برده ات را کشت برده او را « که 
برده جزء مايملک برده دار و !! »بکش

موجودی مھدورالدم بود، آن سان که قتل را 
ارباب مرتکب می شد اما مجازات او قتل برده 

سرمايه داران به طورکلی و  نگاه. ای ديگر بود
سرمايه داران ايران و دولت آنان به طور خاص 
به توده ھای کارگر ھيچ تفاوتی با نوع نگاه برده 

کارگرکشی به شرط اين . داران به بردگان ندارد
که ريالی به سود سرمايه بيفزايد، در مسلک و 
. مرام و طريقت و شريعت اينان عين ثواب است

تر شدن زن گل فروش در در خبر قبلی خاکس

شعله ھای سود اندوزی سرمايه را ديديم و اينک 
 ۵در کارخانه سيمان آبيک مشاھده می کنيم که 

کارگر يکجا ھنگام سقوط دکل بزرگ کارخانه 
دو . در زير الشه سيمانی دکل جان باخته اند

کارگر ديگر ھمزنجير اينان که ظاھراً از زير 
ند در بيمارستان اين دکل به بيرون کشيده شده ا

حال اين دو کارگر نيز وخيم . بستری شده اند
ممکن است پرسيده شود که . گزارش شده است

درست است که سرمايه به جان کارگر ھيچ 
رحمی نمی کند، اما چرا برای جلوگيری از 
سقوط دکل چاره ای نينديشيده است؟ پاسخ 

سقوط دکل سرآغاز برنامه ريزی . روشن است
کان سرمايه برای تصاحب مال ھای وسيع

ميليارد ميليارد سرمايه ھای بانکی ناشی از 
. حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر است

سقوط دکل برای سرمايه نه فقط زيانبار نيست 
بلکه دروازه ای به سوی سرمايه ھا و سودھای 

دکل می تواند سقوط کند و در . سرشارتر است
 چه خوب جريان سقوط خود چه باک و شايد ھم

سرمايه دار از شر چند  اگر باعث خالصی
کارگر قديمی و جايگزينی آن ھا با نيروی کار 
بسيار ارزان تر و قراردادی و شبه رايگان تر 

  !!شود

 ٨٧آذر  ١٨

  
 

 کارگر را به قتل می رساند ١۵سرمايه در هر دقيقه 
کارگر در  ١۵دقيقه در ھر  ٢٠٠٧بر اساس گزارش نھادھای بين المللی سرمايه در طول سال 

چھارگوشه جھان در حين استثمار توسط سرمايه داران يا دولت ھای سرمايه داری به قتل رسيده 
جمعيت عظيمی مطابق معمول در زير آوار معادن . اشکال اين کشتار بسيار متفاوت بوده است. اند

ن آالت مراکز بزرگ توده وسيعی از بردگان مزدی در الی چرخ دستگاه ھا و ماشي. جان باخته اند
شمار کثيری از باالی ساختمان ھا و آسمان . و کوچک صنعتی له شده و تسليم مرگ گرديده اند

انبوھی از کارگران در ميان شعله ھای . خراش ھا سقوط کرده و جان خود را از دست داده اند
ه در زير تپه شمار کارگرانی ک. آتش سوزی ھای درون کارخانه ھا و مراکز کار خاکستر شده اند

در يک . ھای عظيم خاک ناشی از فروريزی ديوارھا تسليم مرگ شده اند نيز بسيار باال است
مثل ھمه سال ھا در خوشباورانه ترين حالت و بر اساس سخاوتمندانه  ٢٠٠٧کالم، در طول سال 

ھای ميليون توده فروشنده نيروی کار به شکل  ٨بيش از  ،ترين گزارشات مراجع جھانی سرمايه
وجه مشترک جان باختن ھمه اين انسان ھا . مختلف در ھنگام کار جان خود را از دست داده اند

اين بوده که توسط سرمايه، در حين استثمارشدن توسط سرمايه و در جريان توليد ارزش اضافی 
ه وجه اشتراک دوم تمامی اين کشتارھا ھم آن است که ھم. برای صاحبان سرمايه به قتل رسيده اند

آن ھا بدون استثنا محصول صرفه جويی سرمايه داران درمورد ھزينه ھای ايمنی کار و تأمين 
صاحبان سرمايه برای کسب سودھای بيشتر  بھداشت محيط کار و به زبان ساده تر محصول تالش

جھنم سرمايه داری ايران يکی از مخوف ترين و بيرحم ترين جھنم ھای کشتار . بوده است
ه لحاظ از جمله از نظر بی اعتنايی مطلق صاحبان سرمايه به جان توده ھای کارگران از ھم

   .کارگر است

  ٨٧آذر  ۵

 



ح کار وا رما و  ه   ح کارو وا رما و  ه     و
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 سوانح کار در تحليل مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی
ھر روز حوادث بسيار زيادی در مراکز مختلف 
کار و توليد در نقطه نقطه جھنم سرمايه داری 

ا فقط علت ھمه رويدادھ. ايران روی می دھد
سوداندوزی ھرچه بيشتر : يک چيز است 

سرمايه داران و اجتناب سرسختانه آنان از قبول 
. اين را ھر کارگری می داند. ھزينه ايمنی کار

ً به سود بيشتر می انديشند . سرمايه داران صرفا
آنان ھزينه ھيچ ريالی را برای تھيه لوازم ايمنی 
کارگران و کاھش مخاطرات مھلک موجود در 

ايط کار برعھده نمی گيرند و پذيرش آن را شر
کاھش ريالی از سود خود می دانند و ھيچ نوع 
ھزينه ای برای آموزش کارگران در زمينه 

از مجبور . مسائل ايمنی محيط کار نمی کنند
ساختن کارگران به کار در محل ھايی که خطر 
مرگ و مير در آنجا حتمی است ھيچ پروايی 

ر در قاموس آن ھا حائز ندارند، زيرا جان کارگ
 ١۵٠وجود چاه عميق . پشيزی ارزش نيست

متری در نقطه آمد و رفت مدام کارگر تازه 
وارد را به او اطالع نمی دھند زيرا ارزش چند 
ثانيه وقت سوداندوزی ھای خويش را به جان 

 ٢٠. کارگر و افراد خانواده وی ترجيح می دھند
خويش تا کارگر مورد استثمار ھولناک  ٢٠تا 

در ساختمان در شرف » استراحت«را به 
ريزش مجبور می کنند زيرا بھای اجاره يک 
آلونک نمور ارزان در دستمزد نازل آن ھا 

بنياد برخورد آن ھا به کل اين . منظور نمی کنند
مسائل آن است که کارگر تا زنده است بايد به 

حادترين شکل مورد استثمار قرارگيرد و به 
ی چرخ ماشين له شد، زير محض اين که در ال

آوار دفن گرديد، در ميان شعله ھای آتش 
سوخت يا به ھر دليل ديگر جانش را از دست 
داد کارگر ارزان تری را به جای او به 

اين شالوده کار سرمايه است و در . کارگيرند
جامعه سرمايه داری ايران تنھا و تنھا معيار 
داوری صاحبان سرمايه در مورد چگونگی 

خورد آن ھا به امنيت جانی کارگران در حين بر
سازمان تأمين اجتماعی به شکل . کار است

بسيار کثيف و مزورانه ای کل اين حقايق را 
وارونه ساخته است و در نھايت عوام فريبی اين 
گونه ادعا می کند که گويا عامل اصلی يا تنھا 
عامل وقوع سوانح محيط کار بی احتياطی توده 

مديرعامل ضدکارگر اين . تھای کارگر اس
سازمان مدعی است که در سال گذشته نزديک 

ً به خاطر عدم  ١۵٠٠٠به  ھزار کارگر صرفا
ادعای اين !! احتياط الزم اسير حادثه شده اند

ما . مديرعامل سرمايه از بيخ و بن دروغ است
باالتر به علل ريشه ای و واقعی بروز سوانح 

ته ديگر را اما يک نک. محيط کار اشاره کرديم
حتی مقوله . نيز بايد بسيار کوتاه توضيح دھيم

بی احتياطی کارگر نيز جنايتی است که سرمايه 
دار مرتکب می شود و آقای مديرعامل سازمان 

را  تأمين اجتماعی فقط وظيفه دفاع از اين جنايت
بی احتياطی کارگر به دليل . به دوش گرفته است

جام کار به اجباری است که سرمايه دار برای ان

ھر شکل و تحت ھر شرايط بر او تحميل کرده 
بی احتياطی کارگر به دليل اين است که . است

زن و فرزند  او زير فشار فقر و گرسنگی
مجبور است در ھر شرايطی ولو به بھای از 
دست دادن جانش نيروی کار خود را بفروشد و 

بی احتياطی کارگر به دليل آن است که . کار کند
ر دنيای فقر و گرسنگی و بدبختی ھيچ کارگر د

بی احتياطی کارگر . چشم اميدی به زندگی ندارد
به دليل آموزش نديدن و بی اطالعی وی از 

بی احتياطی . ابعاد مخاطرات انجام کار است
کارگر به دليل اين است که او ھنگام کار فکرش 
متوجه ھزار بدبختی زندگی اش می شود و 

يری از سانحه را ھوشياری الزم برای پيشگ
ازدست می دھد و يک لحظه غفلت کافی است تا 

در يک . مرگبارترين حادثه برای او روی دھد
بی احتياطی کارگر محصول ھمه شرايط  کالم،

آکنده از جنايت و شرارت و توحشی است که 
نظم سرمايه داری، سرمايه داران، دولت 
سرمايه و دولتمردان اين نظام از جمله آقای 

مل سازمان تأمين اجتماعی بر او تحميل مديرعا
کارگر انسان است و ھمچون ھر . کرده است

اين سرمايه . انسانی به جان خود عالقه مند است
است که ھر نوع عشق به زندگی و زنده بودن و 

  . مراقبت در حفظ جان را در کارگر می کشد

  ٨٧آبان  ٢٨

 

 سازمان تأمين اجتماعی و آمار سوانح کار
دفتر آمار سازمان تأمين اجتماعی  مدير کل

 ٢۴اعالم کرده که در سال گذشته در مجموع 
حادثه در مراکز و محيط ھای  ٧۵ھزار و 

 ۶مختلف کار در سراسر جامعه روی داده که 
 ٢٩تا  ٢۵ مورد به گروه سنی ٨۴١ھزار و 

مورد نيز به گروه  ۴۵٢ھزار و  ۴سال و حدود 
ين ا. مربوط می شده است ٣۴تا  ٣٠سنی 

 ١۵سازمان کل حوادث دامنگير افراد کمتر از 
مورد و برای سالخوردگان  ١٣سال را فقط 

در . فقره گزارش کرده است ۴۴سال  ٧٠باالی 

باره اين که ارقام منتشره سازمان تأمين 
اجتماعی پيرامون سوانح محيط کار چند درصد 

سوانح ساالنه محيط کار را شامل می  مجموع
. آمار درستی در دست نيستگردد بدبختانه ھيچ 
رنگ رخساره گواھی دھد « اما به قول معروف 

کافی است فقط آمار حوادث . »از سر ضمير
سال را مالک قرار  ١۵مربوط کودکان کار زير 

دھيم تا ميزان صحت ھمه آمارھای ديگر و کل 
اعداد و ارقام اعالم شده سازمان مذکور 

مطابق گزارش آقای مدير دفتر . مشخص شود

کودک  ١٣آمار سازمان در طول يک سال فقط 
کار در حين استثمار توسط سرمايه داران دچار 

با اين ھمه، حتی ھمين آمار و !! حادثه شده است
ارقام دست و پاشکسته بيانگر شدت بيرحمی و 
قساوت نظام سرمايه داری در کشتار و قلع 
وقمع انسان ھای کارگر در محيط ھای کار و 

  . توليد است

  ٨٧آبان  ١۵

 

 کارگر معدن در چين هيچ خبری نيست ٢۶از سرنوشت 
شبانه روز از آخرين حادثه ريزش معدن  ٣بيش از 

 ٣تا لحظه حاضر اجساد بی جان  .در چين می گذرد
 ٧. کارگر را از زير آوار معدن خارج کرده اند

کارگر از کل کارگران حاضر در شيفت کاری 
ناشی از وقوع توانسته اند از خطر فاجعه کشتار 

معدنچی ديگر کماکان ھيچ  ٢۶ حادثه بگريزند و از

ھمه اين کارگران در يکی از معادن . اثری نيست
اين معادن در شمار . زغال سنگ کار می کرده اند

پرتلفات ترين مراکز کاری دنيا ھستند و، به بيان 
صريح تر، کشتارگاه ھای ھميشه فعال سرمايه برای 

پای درخت سود سرمايه و  ريختن خون کارگران در
آبياری دشت ھای عظيم توليد ارزش اضافی به شمار 

در معادن سرمايه داری چين ھر روز حداقل . می آيند
سرمايه جھانی می  کارگر قربانی سود آوری ١٣
   .شوند

 ٢٠٠٨نوامبر 

 



ح کار وا رما و  ه   ح کارو وا رما و  ه     و
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 قطع دست يک کارگر هنگام کار
کارگر کارخانه کالباس » علی مرزداری« 

سال دارد و  ٢٢او . بيل استسازی در شھر ارد
کار وی چرخ کردن گوشت برای توليد کالباس 

علی فقط يک روز آن ھم چند ساعت در . است
الی چرخ  کارخانه کار کرده بود که دستش
ماجرا از . ماشين گير کرد و از پيکرش جدا شد

اين قرار است که او در ھمان دقايق نخست 
زش و ورود به سالن کارگاه بدون ھيچ نوع آمو

بدون اين که کمترين اطالعی درباره چگونگی 
کار با ماشين گوشت چرخ کنی داشته باشد، به 
. دستور کارفرما کارخويش را شروع می کند

سرمايه دار برای بخشيدن شتاب ھر چه بيشتر 
به چرخ توليد سود سرمايه ھايش ترجيح می 

دھد که ھيچ کارگر قديمی حتی برای چند دقيقه 
. ود را صرف آموزش علی نکندھم وقت کار خ

ً می توانست اين را پيش بينی کند که  او طبعا
علی تازه وارد ناآشنا با چرخ گوشت خردکنی به 
دليل فقدان تجربه الزم دچار سانحه خواھد شد و 

او . دستش را برای ھميشه از دست خواھد داد 
می توانست اين را پيش بينی کند اما وحشت چند 

ليد سود مانع شده که او دقيقه توقف چرخ تو
نحوه کارکردن درست با اين ماشين را به علی 

قربانی  دست علی مرزداری اينک. آموزش دھد
او از ھيچ نوع . سود صاحب سرمايه شده است
تکليف زندگی . بيمه ای ھم برخوردار نيست

علی و پدر و مادر و ھمسر و فرزندانش چه می 

ن و دولت شود؟ ما اين سئوال را از سرمايه دارا
زيرا جواب آن ھا بسيار روشن . آن ھا نمی کنيم

در مرام و مشرب و مذھب آن ھا کارگر . است
اين . انسانی بی ارزش و حتی مھدورالدم است

سئوال را ما از ھمزنجيران کارگر خويش در 
تا کی . سراسر ايران و جھان مطرح می کنيم

بايد کارگر اين گونه قربانی سود سرمايه دار 
و برای اين که چنين نشود چه کار بايد شود؟ 
  بکنيم؟ 

   ٨٧آبان  ١

 

 

 نفر رسيد ٢٨شمار کارگران مقتول در معادن چين به 
نھادھای دولت سرمايه داری چين امروز اعالم 

کارگر ديگر را از زير آوار  ١١کردند که جسد 
ديروز در خبرھا . معدن بيرون کشيده اند

محل برگزاری خوانديم که چند قدم آن سوتر از 
 ١٧ميليارد دالری المپيک در چين  ۴٨مراسم 

کارگر در بدترين شرايط کاری و به دليل 
اجتناب سرمايه داران از تأمين حداقل امکانات 
ايمنی در زير توده عظيم خاک فرو ريخته از 

روزنامه . معدن جان خود را از دست داده اند

ھای چين امروز اعالم کردند که شمار کشته 
آن ھا نوشته اند . ن از رقم فوق بيشتر استشدگا

که جسد ھفت کارگر ديگر نيز در کنار اجساد 
چين در . ھمزنجيران ديگر آن ھا پيدا شده است

طول سال ھای اخير شاھد رشدی غول آسا در 
. حوزه ھای مختلف سرمايه گذاری بوده است

ھر چه سرمايه بيشتر انباشت شده ، ھر چه 
مندتر شده ، ھر چه سرمايه داری چين نيرو

کارگران چينی سرمايه ھای عظيم تری توليد 

کرده اند، بر شمار قربانيان آنان نيز افزوده شده 
ھيچ ماھی نمی گذرد که مراکز کار و . است

 توليد چين شاھد کشتار کارگران به خاطر تامين
  . سرمايه نباشد سودآوری

 ٢٠٠٨اوت 

  

 

 کارگر ديگر در معادن چين ١٧کشته شدن 
دولت سرمايه داری چين ميزبان بازی ھای 

ميليارد دالر  ۴٨المپيک است و برای اين کار 
از حاصل کار و استثمار طبقه کارگر چين را 

سال  ۴در تدارک اين مراسم . ھزينه کرده است
تمام جمعيت عظيمی از کارگران از جمله 
کودکان به صورت ھولناکی استثمار شده و به 

. کارھا مجبور گرديده اند انجام فرساينده ترين
بخش ھايی از کار سخت اين کارگران يادآور 

کار بردگان در ساختن ديوار چين برای خاقان 
اين ديار و يا ھمزنجيران برده آن ھا در برپايی 
. اھرام ثالثه مصر برای فراعنه آن ايام است

کمی آن سوتر از المپيک و در روزھای 
 ١٧ ری،ميليارد دال ۴٨برگزاری اين مراسم 

کارگر چينی، به دليل فقدان ھر نوع ايمنی محيط 
کار و به خاطر محروميت از ابتدايی ترين 
امکانات ايمنی حين کار، در اعماق تاريک 

معدن ھا در زير آوارھای انبوه سرمايه دفن 
ھمزنجير  ۶کارگر،  ١٧عالوه بر اين . شدند

ديگر آن ھا نيز به شدت آسيب ديدند و به جمع 
مادام العمر توحش سرمايه داری  معلوالن
  . پيوستند

  ٢٠٠٨اوت 

  
 

 مصدوم شدن يک کارگر در ايران خودرو
که در قسمت کنترل تکميل کار می کرد ھنگام کار دچار سانحه شد و  يکی از کارگران ايران خودرو

به  اين کارگر در زمره بردگان مزدی ارزان بھايی است که اخيراً . ماشين گير کرد دستش الی چرخ
دنبال اخراج شمار فراوان کارگران پيمانکاری کارخانه با نازل ترين ميزان دستمزد مشغول کار شده 

او برای شروع کار خود ھيچ نوع آموزشی نديده است، زيرا در مسلک و مرام سرمايه داران . است
بذير و ايران پرداخت يک لایر برای آموزش ھای مربوط به ايمنی جان کارگران عين اسراف و ت

بدترين کفران نعمت ھا در رساله شرعی و عرفی اين جماعت آن است که انسان . کفران نعمت است
حق سودآوری ھر چه عظيم تر سرمايه را درست رعايت نکند و در تضمين سودحداکثر سرمايه ھا به 

و شدت  در باره وسعت. کارگر مصدوم به بيمارستان منتقل شده است. ھر شکل و عنوانی کوتاھی کند
 . آسيب ديدگی او ھيچ خبری نرسيده است

   ٨٧مھر  ٢۶



ح کار وا رما و  ه   ح کارو وا رما و  ه     و
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 کشتار کارگران ساختمانی در اصفهان 
در طول ماه ھای اخير سرمايه داران بخش 
ساختمان در شھر اصفھان بسياری از بناھای 
جديد خود را با ريختن خون کارگران و قربانی 
. ساختن جان بردگان مزدی به اتمام رسانده اند

حادثه در خيابان شيخ صدوق رخ داده آخرين 
ساله ای که مشغول  ٣٠کارگر . است

گودبرداری بوده است ناگھان زير آوار ديوار 
بلند مماس با گود می ماند و زير ده ھا تن خاک 

خارج ساختن جسد کارگر از . مدفون می شود
وقتی . زير آوار برای مدتی به درازا می کشد

ند استخوان کارگر را از زير خاک خارج کرد
جمجمه او بر روی سنگ ھای پيرامون پخش 

اين کارگر اھل شھر فالورجان بوده است . بود
که برای فروش نيروی کار خويش راھی 

او ھمسر و يک کودک . اصفھان شده بود
با مرگ وی اين ھر دو انسان . خردسال دارد

نيز به برھوت گرسنگی و فقر و تن فروشی 
ديوار آن قدر باال احتمال ريزش . پرتاب شدند 

بوده است که ھيچ فرد عابری، ھيچ آدم 
غيرمجبوری و ھيچ کس که تيغ تيز گرسنگی او 

را دچار اجبار نساخته باشد به عبور از آن نقطه 
اما اين کارگر مجبور بود و . تن نمی داده است

سرمايه دار صاحب شرکت با سوء استفاده 
ل گاه دژخيمانه از اجبار اين کارگر او را در قت

. به توليد سود برای سرمايه مشغول ساخته بود
بنا به نقل خبرنگاران ساعاتی بعد که معاون 
شھرداری منطقه برای تماشای صحنه کشتار به 
آن جا آمد ھيچ رغبتی به مشاھده وضع ديوار 
فروريخته، دليل ريزش، چيزی به نام شرايط 
کار و طرح ضرورت لوازم ايمنی و دليل نبود 

او با آمدن به آن جا . اين مسائل نداشت آن و نوع
ھم وظيفه اداری و ھم تکليف شرعی خود را به 

از اين ھم مھم تر، . اندازه کافی به جا آورده بود
ضرورت پاسداری از منافع کارفرمايان و دفاع 
از حريم قدس سرمايه به ھيچ وجه جايی برای 
رغبت او به موضوعاتی که گفتيم باقی نمی 

ر کارگران ساختمانی در شھر کشتا. گذاشت
اصفھان و ھمه شھرھای ديگر ايران امر رايج 

ھمين . و ھميشگی سرمايه داری ايران است
کارگری  ۶چندی پيش در خيابان مير درمنطقه 

که به حکم سرمايه دار صاحب شرکت در طبقه 
ششم ساختمان کار می کرد ناگھان پايش لغزيد و 

نقطه ای . يک راست به چاه آسانسور سقوط کرد
که اين کارگر در آن جا کار می کرد ھيچ 

سرمايه . شانسی برای حفظ تعادل وجود نداشت
دار شرکت ھيچ وسائل ايمنی در اختيار کارگر 
قرار نداده بود و پرداخت يک لایر را ھم برای 
حفظ جان کارگر امری غير ضروری و بی 

حادثه خيابان مير فقط چند . می دانست معنی
واقعه دلخراش خيابان سپھساالر وقتی پس از 
در اين جا نيز کارگری که در طبقه . رخ می داد

ھفتم به حکم کارفرما بدون داشتن ھيچ وسائل 
ايمنی و در بدترين شرايط کاری استثمار می شد 
تعادل خود را از دست داد و از ارتفاع چند ده 
متری با سر به زمين سقوط کرد و در دم جان 

ر کف خيابان را رنگين خون اين کارگ. داد
  . ساخت

  ٨٧مھر  ٢٣

 

 سقوط و مرگ دو کارگر در چاه ويل سودجويی سرمايه
وه   ای انب رگ و ميرھ ار و م يط ک وانح مح س

ول  رفاً محص ار ص ام ک ارگران در ھنگ ک
ا  ودداری آن ھ رمايه و خ ودجويی صاحبان س س
ائل  ار و وس يط ک ی مح ه ايمن ت ھزين از پرداخ

ارگ از ک اه  .ران استحفاظتی مورد ني د م در چن
ای  ارگران در محيط ھ ری از ک مار کثي ر ش اخي
اه  ه عمق چ تثمار ب اک اس کار و در شرايط ھولن

د رده ان قوط ک ن . س احب اي رمايه داران ص س
ل  ا مث اه ھ ن چ ود اي د از وج ار و تولي ز ک مراک

اً در . روز روشن اطالع دارند ا عموم اين چاه ھ
تند و  ا اين مراکز مورد استفاده ھم نيس انگار تنھ

ان  رفتن ج ا گ رف آن ھ ورد مص يت و م خاص
ه . کارگران است به نظر می رسد که بستن دھان

ه، . اين چاه ھا ھزينه چندانی ھم ندارد ن ھم ا اي ب
ن  ت اي ه پرداخ ر ب ی حاض رمايه داران حت س

تند از  آخرين گزارش. ھزينه ھای ناچيز ھم نيس
ه  اين دست مربوط به مرگ دو کارگری است ک

ر ين ام رمايه ھم ودجويی س ل س اه وي وز در چ
د رده ان ان . سقوط ک ر در خياب ن دو نف يکی از اي

ی  ار م اختمانی ک رکت س رای يک ش اوران ب ني
ه از . کرده است ن ک دون اي تن ب ام راه رف او ھنگ

ی  يچ اطالع ويش ھ ار خ ل ک اه در مح ود چ وج

متری چاه سقوط  ۵٠داشته باشد ناگھان به عمق 
پار ارگر دوم از . دمی کند و در دم جان می س ک

وده است ان ب ز در . توده بردگان مزدی افغ او ني
عيدی  راه س ع در بزرگ اد واق ت آب ارراه ياف چھ
ده  تثمار می ش اختمانی اس توسط يک شرکت س

ارگر . است اله بی اطالع از وجود  ۵٠اين ک س
اه  ری  ٣٠کمينگاه مرگ ھنگام کار در يک چ مت

رده قوط ک ان  س تين ج ات نخس ان لحظ و در ھم
  . ته استباخ

 ٨٧مھر  ٢٢

  

 آتش سوزی در واحد تقطير پااليشگاه اصفهان
واحد تقطير پااليشگاه گاز و نفت اصفھان دچار 

علت حريق و انفجار . آتش سوزی شده است
ظاھراً انباشت حجم فراوان بنزين و ازدياد 
. درجه حرارت در واحد دچار حادثه بوده است

. يده اندکارگر آسيب د ١۶در اين انفجار حداقل 

ميزان سوختگی ھا و شدت آسيب ديدگی ھا ھيچ 
کارگران مصدوم توسط يک . معلوم نيست

شرکت . شرکت پيمانکاری استثمارمی شده اند
مزبور به روال ھمه شرکت ھای آدم فروشی 
مشابه ترجيح داده است که ھزينه ايمنی محيط 

کار و وسايل حفاظت از جان کارگران را 
ا به سود خود اضافه نپردازد و درعوض آن ر

   .کند

  ٨٧مھر  ٢١

  

 کشته شدن يک کارگر ساختمانی هنگام کار در سنندج
يک کارگر ساختمانی در شھر سنندج از باالی 
يک ساختمان سه طبقه به زمين سقوط کرد و در 

اين کارگر توسط سرمايه دار يک . دم جان داد
او به دستور . شرکت ساختمانی استثمار می شد

شرکت در ارتفاع بسيار باال بدون مسئوالن 
داشتن ھيچ نوع امکانات ايمنی کار می کرد که 
ناگھان پايش لغزيد و نتوانست خود را کنترل 

شرايط . سال داشت ۵۵کارگر مذکور . کند

کارش به گونه ای بود که ھميشه مرگ در نيم 
باال رفتن از ساختمان . قدمی اش کمين کرده بود
عاتی که حفظ تعادل را ھای بلند، کار در ارتفا

بسيار دشوار و گاه غيرممکن می سازد و انجام 



ح کار وا رما و  ه   ح کارو وا رما و  ه     و

 
١١ 

  ١٣٨٨ارديبھشت   ٢٩شنبه  سه    ٢  شمارهٔ  

ھمه اين ھا بدون حداقل امکانات حفاظتی الزم 
پيوسته مرگ را در پيش روی وی مجسم می 

او ھر صبح زير فشار گرسنگی و اجبار . ساخت
زندگی راھی جايی برای فروش نيروی کار 

سرمايه داران درجريان خريد . خود می شد

روی کارش فقط انجام سخت ترين کارھا را ني
از او نمی خواستند بلکه قبول خطر مرگ را 
. نيز به گونه نامکتوب بر وی تحميل می کردند

مرگ کارمی  کارگر مقتول ھمواره زير بختک
کارکردن در زير بختک مرگ از جمله . کرد

شرايط فروش نيروی کار در جھنم سرمايه 
   .داری ايران است

 ٨٧مھر  ١۵

 

 سرمايه و سالخی اعضای بدن کارگران در هنگام کار
بيش  ١٣٨۶بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان تأمين اجتماعی در سال 

حادثه حين کار برای کارگران روی داده است که در آن  ۴۵٩ھزار و  ٢۵از 
  : ھا

 .کارگر قطع شده است ۵٩۵ھزار و  ۶پای  .١
تيغ شده و قطع گرديده  ھزار کارگر طعمه ۵٠٣انگشت يا انگشتان  .٢

 . است
 . ھزار کارگر دست يا دستان خويش را از دست داده اند ١٠۵ .٣
 .کارگر شکسته شده است ٣٧١جمجمه  .۴
 . کارگر متالشی گرديده است ٧١مغز  .۵
 . کارگر کور شده است ۵٠۴چشم يا چشمان  .۶

کارگر سخت آسيب ديده و حالت طبيعی خود را به طور  ٨۵۵صورت  .٧
 .استکامل از دست داده 

 . کارگر شکسته است ٢۶٨گردن  .٨
 .کارگر انگشتای پای خود را از دست داده اند ٧١۵ .٩
 . کارگر به شکستگی ستون فقرات دچار شده اند ٨٧٨ .١٠
 .مورد برآورد شده است ١۶۵آسيب ديدگی کارگران در ساير اعضا  .١١
 . کارگر در تمام اعضای بدن دچار آسيب شده اند ۴٢٧ .١٢
 .ه استمورد ھم اصالً گزارش نشد ۴٣۶ .١٣

  . آمار کشته شدگان در اين گزارش لحاظ نشده است: يادآوری

  ٨٧مھر  ١۴

  

 کشته شدن يک کارگر در سيمان بجنورد
سرمايه اين بار در ھيئت عايق سيلوی سيمان گلوی کارگری را فشار داد و او را از ارتفاع 

ونه بسياررقت کارگر مزبور به گ. متری با قساوت و بيرحمی تمام به زمين پرتاب کرد ٢۵
او زير فشار جبر کارگربودن، به حکم سرمايه و در ھنگام . باروغم انگيزی جان داد

تمامی افراد  با مرگ اين کارگر زندگی. استثمار شدن توسط سرمايه از ھستی ساقط شد
خانواده او نيز به سياھی نشست و جغد شوم گرسنگی و فقر و مذلت بال خود را بر سر و 

. اين نخستين حادثه کشتار کارگران در کارخانه سيمان بجنورد نيست. ردروی آنان پھن ک
کارگر ديگر در ھنگام کار در اثر ريزش سقف سيلو زير ھزاران تن خاک  ٣سال پيش نيز 

از نگاه سرمايه داران جان صدھا کارگر بسيار بی بھاتر از آن است که به خاطر . دفن شدند
ايه ھای خويش بکاھند و برای ايمنی محيط کار حفظ آن چند قطره از دريای سود سرم

  . کارگران ھزينه کنند

  ٨٧مھر  ١۴

 

سازمان تأمين  آمار تلفات سوانح هنگام کار به روايت
 اجتماعی

 ۶٣۴بيش از  ١٣٨۶فقط در نيمه نخست سال 
حادثه ھنگام کار برای کارگران رخ داده  ١١
 ۶٠در جريان وقوع اين حوادث حداقل . است

ھمان لحظه نخست جان خويش را از کارگر در 
 . دست داده اند

بيشترين حوادث برای کارگران متأھل رخ داده 
است که به خاطر تأمين معاش فرزندانشان 

شمار . مجبور بوده اند به ھر خطری تن دھند
کشته شدگان و مصدومان و مجروحان اين بخش 

ھزار و  ٨ماھه اول سال مذکور از  ۶در ھمان 
  . رفته است نفر فراتر ٧٢٩

به بيش از  ١٣٨۶شمار سوانح برای کل سال 
ھزار مورد رسيده است که در قياس با سال  ٢٣

افزايش داشته % ٩باز ھم  ١٣٨۵پر از سانحه 
تعداد سوانح ھنگام کار حدود  ٨۵در سال . است
  . ھزار مورد بوده است ٢١

تعداد کل مقتوالن و از کار افتادگان  ٨۶در سال 
ھزار و صد نفر گزارش  ٢کار ناشی از سوانح 

  . شده است

کل مقتوالن و مجروحان سوانح کار به % ٣٠
در اين . بخش ساختمان اختصاص داشته است

کارگر حين کار کردن به قتل  ۶٣٠بخش حداقل 
رسيده اند و يا اين که به جرگه از کارافتادگان 

با قتل و از کار افتادگی . مادام العمر پيوسته اند
خانواده و در ھر  ۶٣٠حداقل اين کارگران 

خانواده چندين انسان تنھا نان آور خويش را از 
دست داده و به نفرين شدگان گرسنه جھنم 

 . سرمايه افزوده شده اند

  ٨٧مھر  ١٣



ح کار وا رما و  ه   ح کارو وا رما و  ه     و

 
١٢ 

 ١٣٨٨ارديبھشت   ٢٩شنبه  سه    ٢ٔه  شمار

 قربانی شدن يک کارگر در انفجار تانکر ذوب قير
انفجار تانکر ذوب قير کارگر ديگری را قربانی گرفت و از ھستی ساقط  

در جاده سقز » روژھه الت«  اين کارگر برای شرکت آسفالت سازی .ساخت
او به حکم . صاحب اين شرکت استثمار می شد مريوان کار می کرد و توسط –

ھيچ . کارفرمای مالک شرکت مجبور بود که در کنار تانکر ذوب قير کار کند
نوع پوشش ايمنی و ھيچ وسيله ای برای حفاظت در مقابل حوادث مرگبار 

تانکر بدون ھيچ محاسبات ايمنی و ھيچ . يط کار با خود به ھمراه نداشتمح
حادثه انفجار تانکر . نوع کنترل فنی در حال داغ شدن بود که ناگھان منفجر شد

دو ھمسرنوشت ديگر او نيز که در . به گرفتن جان کارگر مزبور محدود نشد
اين دو کارگر از چند و چون حال . ھمان جا کار می کردند سخت زخمی شدند

کارگر مقتول و ھر دو . ھيچ گزارشی داده نشده است مصدوم و مجروح
آنان . ھمزنجير مجروح وی طبق معمول به صورت قراردادی کار می کردند

با کشته و مجروح . از جمله ارزان بھاترين و بی مقدارترين انسان ھا بودند
به خاطر از دست دادن  شدن اين کارگران تمامی افراد خانواده آنان نيز نه فقط

يا معلول شدن آن ھا، که در وحشت گرسنگی و مرگ تک تک خويش به 
. چرا کارگران کشته و مجروح شدند؟ زيرا تانکر منفجر شد. سوگ نشسته اند

  چرا تانکر منفجر شد؟

زيرا برای جلوگيری از انفجار آن بايد درصد بسيار کمی از حجم اضافه  
کارگران به امکانات ايمنی محيط کار اختصاص ارزش ھای توليد شده توسط 

داده می شد و سرمايه دار پرداخت اين مبلغ ناچيز را به سود خود نمی 
چرا سرمايه دار مبلغ ناچيزی سود افزون تر را به جان کارگران . دانست

ترجيح داد؟ زيرا بود وبقای صاحبان سرمايه درگرو سوداندوزی ھرچه بيشتر 
چرا صاحبان سرمايه به خود اجازه . ستن کارگران او بی ارزش دانستن جا

می دھند ھيچ ارزشی برای جان کارگران قائل نشوند؟ زيرا از يک سو قدرت 
و حکومت و قانون و نظم و دولت و سپاه و ارتش و دادگاه و کل نظم 

اجتماعی حاکم از آن سرمايه، در خدمت ماندگاری سرمايه و ضامن بقای 
از سوی ديگر کارگران ھيچ قدرتی  استثمار کارگر توسط سرمايه است و

و باالخره سئوال آخر اين که چگونه می توان از وقوع اين جنايات . ندارند
جلوگيری کرد؟ تنھا راھش اين است که کارگران تبديل به قدرت شوند و گام 
نخست قدرت يابی کارگران ھم سازمانيابی سراسری و شورايی و ضد 

  . است» پايه ای طبقه کارگر ايران لباتمنشور مطا«سرمايه داری آن ھا حول 

  ٨٧مھر  ١٣

 
 کارگر هنگام کار برای سرمايه دار ۶کشته و زخمی شدن 

کارگر آب و  ٣روزنامه ھا نوشته اند که 
فاضالب در شھر بجنورد در حين کار برای 

در . سرمايه دار جان خويش را از دست داده اند
کارگر  ٣ھمين گزارش ھا گفته شده است که 

يگر ھمزنجير اين کشته شدگان نيز سخت د
!! مجروح شده و برای مداوا به مراکز امدادی

کارگر در منطقه ای به نام  ۶اين . منتقل شده اند
آرامستان جاويد در شبکه جمع آوری فاضالب 

کار می کرده اند و ھنگام کار کانال فاضالب 
شھر با تمامی سرعت و قدرت بر سر و روی 

رفتار اين گونه با توده . است آن ھا سرازير شده
ھای کارگر و گسيل آن ھا بدون ھيچ نوع وسيله 
ايمنی و حفاظتی به قتلگاه سودسازی سرمايه 
سناريوی سياه پليدی است که طبقه سرمايه دار 
و دولت سرمايه داری ايران آن را لحظه به 
لحظه در سراسر کشور برای کارگران اجرا 

تبار کارگر را اين سناريو ارزش و اع. می کند
ھر کجا که پای . می دھد به روشنی نمايش

ضرورت افزايش سود در ميان است چه باک 
اگر ھزاران کارگر قربانی يک لایر سود بيشتر 

  !!سرمايه شوند

 ٨٧مھر  ٨

 
 

 چه شد؟» باب نيزو«پرونده کشتار کارگران 
 ٢کارگر و چند ماه از قتل  ٩چندين سال از قتل 

معدن باب نيزو در استان  کارگر ديگر در عمق
اين کارگران به فجيع ترين و . کرمان می گذرد

. دلخراش ترين شکل توسط سرمايه کشته شدند
اطالعات زيادی حاکی است که شمار کشتگان 
کارگر اين معدن به ھمين چند نفر محدود نمی 

سينه ھای شکافته و مغزھای منفجر شده . شود
ای کشنده اين کارگران به خاطر استنشاق گازھ

سمی در عمق چند صد متری زير زمين ھر 
فردی را که کمترين بارقه ای از احساس انسانی 

اما . در او وجود داشت يکسره منقلب می کرد

اين ھمه فاجعه و کشتنار در دل سنگ تر از 
سنگ صاحبان سرمايه و عمال دولتی نظام 

مدت مديدی از . بردگی مزدی ھيچ تاثيری نکرد
سانی در معدن باب نيزو می گذرد وقوع فجايع ان

اما ھيچ کس در ھيچ کجا ھيچ کالمی بر زبان 
نمی راند که باالخره به سر پرونده اين جنايت 

اداره کار استان کرمان می گويد که . ھا چه آمد
. گزارش خود را به سازمان صنايع داده است

دادگستری سرمايه . نھاد اخير سکوت می کند
آيا اين نوع واکنش . داظھار بی اطالعی می کن

ھا از جانب عمال دولتی نظام سرمايه داری 

آنان کاری را ! بی گمان نه جای شگفتی دارند؟
سئوال اساسی . می کنند که سرمايه می خواھد

در اين رھگذر اين است که پرونده قتل ھای 
زنجيره ای کارگران باب نيزو بايد توسط چه 

شفاف  کسانی پيگيری شود؟ پاسخ بسيار ساده و
فقط جنبش متشکل ضدسرمايه داری توده . است

ھای کارگر است که می تواند در عروج ھر چه 
گسترده تر، نيرومندتر و سازمان يافته تر، با 
تحميل مطالبات پايه ای خود بر صاحبان 
سرمايه اوالً از وقوع اين جنايت ھا جلوگيری 
کند و ثانياً با تحکيم ھر چه بيشتر موقعيت پيکار 
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 ٨٧شھريور  ٢٠            . بشر کوتاه سازداتی اش شر نظام سرمايه داری را از سر طبق
 

 ساله هنگام کارمزدی ١٣قتل کارگر 
ساله در شھر ھرسين در استان  ١٣يک کارگر 

کرمانشاه که توسط يک شرکت ساختمانی 
استثمار می شد دربرخورد با باالبر جان خود را 

ون ھا کودک کار او در زمره ميلي. از دست داد
در جامعه سرمايه داری ايران و صدھا ميليون 

او زير فشار . کودک کار در سطح جھان بود
فقر و گرسنگی ناشی از استثمار جنايت آميز 

سرمايه مجبور بود مدرسه و درس و آموزش را 
رھا کند و برای معاش خويش و پدر و مادر و 
افراد خانواده اش به فروش نيروی کار روی 

اين کارگر در سخت ترين و مھلک ترين . دآور
با . شرايط کاری مورد استثمار قرار می گرفت

ً توانايی تحمل فشار اين  سن اندک خود مطلقا
. سرمايه فقط استثمار نمی کند. کار را نداشت

برای تعميق و تشديد ھر چه بيشتر استثمار و 
برای کسب ھر لایر سود افزون تر به ھر 

ام خونی ھم دست می سالخی و جنايت و حم
  . زند

 ٨٧شھريور  ١٧

 

 

 کشتار کارگران با مواد بيماری زا توسط سرمايه
آزبست از جمله مواد شيميايی مسموم و مھلکی 
است که کار با آن ابتال به سرطان و بيماری 

ميزان . ھای مرگ آور ديگر را به دنبال دارد
مخاطرات ناشی از تماس انسان با آزبست در 

ه حتی نھادھای دولتی سرمايه، حدی است ک
حداقل روی کاغذ و در چھارچوب بخشنامه 
نويسی ھای رايج عوامفريبانه، نسبت به آن 

با ھمه اين ھا بسياری از . ھشدار داده اند
کارخانه ھا کماکان در مقياس ھای سنگين از 
اين مواد مھلک استفاده می کنند و بدين سان 

. می کنند پيوسته با جان انبوه کارگران بازی
صنايع توليد ورقه ھای يونوليت و کفش پوش از 
جمله مراکزی ھستند که در سطحی وسيع به اين 

در جامعه ما گزارش شمار . کار ادامه می دھند
کارگرانی که در اثر آلودگی ھای شيميايی محيط 
کار به سرطان و ساير بيماری ھا دچار می 
شوند نه فقط معمول نيست بلکه در شمار 

با وجود اين، آمار و . ای ممنوعه استکارھ
ارقام مربوط به مبتاليان سرطان درون اين 
مراکز توليدی که حتی به روزنامه ھا راه يافته 

کارخانه آزبست کرمان . بسيار وحشت زا است
از جمله مراکز کاری است که در توليد 
محصوالت خويش از اين مواد به ميزان زياد 

گران کارخانه که در استفاده می کند و شمار کار
ھمين رابطه به سرطان مبتال شده و جان خويش 

کارگران اين . را از دست داده اند بسيار باالست

شرکت به رغم ھراس و وحشت از بيکاری 
بارھا عليه مخاطرات جانی ناشی از ادامه اين 

اما اين . وضع دست به اعتراض زده اند
 .اعتراضات به ھيچ نتيجه ای منتھی نشده است

سرمايه داران با استفاده از حمايت گسترده 
نھادھای دولتی سرمايه قربانی ساختن شمار ھر 
چه بيشتر کارگران در آستان سوداندوزی ھای 
عظيم خويش را امری بسيار طبيعی و معمول 

  .تلقی می کنند

 ٨٧شھريور  ١۶

 

 

 کشتار کارگران در پارکينگ سازی سرمايه
ر برای سرمايه دو کارگر ساختمانی در حين کا

داران در پارکينگ خيابان فلسطين از باالی 
يکی از آنان ھمان لحظه . ساختمان سقوط کردند

نخست کشته شد و ديگری نيز ھيچ اميدی به 
پارکينگ ياد شده متعلق به . ادامه حيات ندارد

دولت سرمايه داری است که به صورت يک 
بنای عظيم چند طبقه تجاری در دست ساختمان 

اين کارگران بدون داشتن ھيچ نوع  .است

امکانات ايمنی، در يک شرايط بسيار ھولناک 
در ارتفاع بسيار باال و نقطه . مشغول کار بودند

بسيار خطرناکی که اين دو کارگر استثمار می 
شدند امکان حفظ تعادل انسان به طور واقعی 

سرمايه . وجود ندارد و نزديک به صفر است
ا محاسبه اين که کارگر داران و دولت آن ھا ب

مفت و مجانی و ارزان بھا فراوان است پشيزی 
اين . برای جان اين کارگران ارزش قائل نيستند

دو کارگر ھيچ کدام بيمه نبوده و نيستند، زيرا 
ً يک و نيم ميليون کارگر ساختمانی در  اساسا
جھنم سرمايه داری ايران از ھيچ نوع بيمه ای 

  . برخوردار نيستند

  ٨٧يور شھر ٩

 

 

 باب نيزو، کارگاه يا کشتارگاه؟
در استان کرمان » باب نيزو« صاحبان معدن 

بازھم شمار ديگری کارگر را با درنده خويی و 
در بارگاه سودآوری سرمايه  بيرحمی تمام
حادثه تکان دھنده و جانخراش . قربانی کردند

کارگر در اين معدن توسط مالکان  ١١کشتار 
اطره ھمه ھمزنجيران و سرمايه ھنوز در خ

چند سال پيش بود . ھمسرنوشتان آنان باقی است
که دست تبھکار و سودجوی سرمايه از البه 
الی موج گازھای کشنده اين معدن بيرون آمد و 

کارگر را  ١١در يک چشم به ھم زدن جان 
حادثه اخير نيز درست در ھمان جا، به . گرفت

ار ھمان سياق و زير فشار ھمان شرايط مرگب
تحميل شده از سوی ھمان سرمايه داران، روی 

روز  ١٢دو کارگر معدن در ساعت . داده است
در حالی که درعمق  ٨٧شنبه دوم شھريور 

چندصد متری معدن در ھولناک ترين شرايط 
کاری، بدون ھيچ نوع حفاظ ايمنی و وسائل 
نجات مشغول کار بوده اند اسير نشت گاز می 

عالوه بر اين دو . رندشوند و در دم جان می سپا
ھمزنجير ديگر آنان نيز درھمان  ۵کارگر، 

نقطه مسموم می شوند که از وضعيت جسمی 
معدن باب . آنان ھيچ اطالعی در دست نيست

نيزو عالوه بر نداشتن دستگاه ھای تھويه قوی و 
سالم که باعث مرگ کارگران در چند سال پيش 

گاز شد فاقد ھر نوع دستگاه ھشداردھنده تراوش 
است و درست از ھمين رو تمام کارگران ھنگام 
کار پيوسته در معرض خطر گازگرفتگی، 
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خفگی ناشی از سموم گاز و از دست دادن جان 
سرمايه داران و عمال دولتی . خود ھستند

سرمايه در اداره کار استان کرمان در توضيح 
علل فقدان دستگاه ھشدار دھنده گاز در اين 

کم نظيری، که البته در معدن با وقاحت بسيار
ميان طبقه سرمايه دار بسياربسيار پرنظير 
است، اعالم کرده اند که خريد اين دستگاه 

آنان به زبان سرمايه !! مقرون به صرفه نيست
حرف زده و انديشه و معيار و مالک و فرھنگ 
و اخالق سرمايه را پايه داوری خويش قرار 

ه را آنچه حتی يک لایر سود سرماي. داده اند
کاھش دھد برای سرمايه داران و دولت آن ھا 
مقرون به صرفه نيست و برای پرھيز از آن چه 

کارگر . باک اگر جان ھزاران کارگر فدا شود
در مشرب و مرام سرمايه موجودی است که 

بھای نيروی . فلسفه وجودی او توليد سود است
کار کارگر در بھترين حالت و در عرش اعالی 

بھای کاالھايی است که برای عدالت سرمايه 
اما وقتی کارگر . بازتوليد اين نيرو الزم است

زياد است، وقتی انبوه کارگران برای فروش 
نيروی کار خود در ھمه جا صف کشيده اند، 

وقتی کارگران را ھزارتا ھزارتا اخراج می 
 ١٠ميليونی  ٧٠کنند، وقتی در يک جامعه 

يارد ميلياردی يک ميل ۶ميليون و در جھان 
کارگر بيکار وجود دارد، دقيق تر بگوييم وقتی 
سرمايه اين جمعيت عظيم انسان ھا را به نيروی 
کار بيکار تبديل کمی کند، آنگاه کارگر ھرچه 
بی ارزش تر می شود تا آنجا که بھای نيروی 
. کارش به صفر نزديک و نزديک تر می گردد

حفظ . جان او بی بھاترين کاالھا می شود
و برای صاحبان سرمايه يکسره سالمتی ا

موضوعيت می  غيرضروری و فاقد ھرنوع
نصب دستگاه ھشدار دھنده نشت گاز که . گردد

ھيچ، وجود چاه عميق صد و بيست متری محل 
آمد و رفت حين کارش را ھم به او خبر نمی 

حتی صرف يک ثانيه وقت را برای دادن . دھند
اين خبر که الزمه حتمی حفظ جان اوست 

  . ی نمی بينندضرور

در ھمين معدن باب نيزو اگر از ھمه کشته 
شدگان و مصدومين اعالم نشده حوادث ھنگام 
کار چشم بپوشيم دست کم در طول ھمين چند 

نفر زير فشار گازھای متراکم  ١٣سال اخير 
بھای . نشت شده جان خود را از دست داده اند

يک دستگاه ھشدار دھنده نشت گاز در مجموع 
اين رقم از اضافه . ون تومان استميلي ۵٠٠

کارگر در ھر سال در ھمين  ١۵ارزشی که فقط 
سرمايه داران . معدن توليد می کنند کمتر است

حاضرند فوج فوج کارگران را به دم تيغ مرگ 
بسپارند، اما حتی چند تومان از کوه عظيم 
سودھايی را که ھمين کارگران توليد می کنند 

در جريان ھمين . صرف نجات جان آنان نکنند
امنيتی کرمان  -حادثه مرگبار، معاون سياسی 

اين « بسيار صريح و پوست کنده گفته است که 
حادثه تازه ای نيست، معدن ريزش و نشت گاز 

عوامل !! » دارد و اين حوادث اتفاق می افتد
دولتی سرمايه نيز ھمچون صاحبان سرمايه به 

 سود: زبان و منطق سرمايه سخن می گويند 
  ! و انسان ھيچ چيز! ھمه چيز

  ٨٧شھريور  ۶

 
 کشته و مجروح شدن کارگران هنگام کار برای سرمايه

مينی بوس حامل عده ای از کارگران کارخانه 
صنايع چوب و کاغذ مازندران در حالی که 
کارگران را به محل کارخانه منتقل می کرده 
است در فاصله ميان شھرھای ساری و بابل با 

در جريان . يل نيسان تصادف می کنديک اتوموب

اين تصادف يکی از کارگران در دم جان می 
سپارد و چندين کارگر ديگر به شدت مجروح 

روزنامه ھايی که خبر اين واقعه . می شوند
اسفبار را منتشرکرده اند گفتن ھيچ کالمی را در 

مورد وضعيت مجروحان و چگونگی مداوای 
   .آنان الزم نديده اند

  ٨٧ شھريور۴

 

 
به کشتار کارگران هنگام » سازمان تأمين اجتماعی«تراف اع

 کار
پيرامون » سازمان تأمين اجتماعی« گزارش 

کشت و کشتار کارگران ھنگام کار زير نام 
اين نھاد دولتی . سوانح حين کار را پيشتر ديديم

گزارش ديگری منتشرکرده که فقط به طرح 
نه ھای آمارھا و ارقام حوادث مرگبار کارخا
در اين . اطراف شھر تھران اختصاص دارد

  :گزارش آمده است که

شمار حوادث ھنگام کار در مراکز کار و  - 
حدود  ١٣٨۵توليد در منطقه تھران در سال 

اين تعداد در سال بعد با . فقره بوده است ٢۴٨٨
  .نفر رسيده است ٣١١۴افزايش به  ١٦/٢٥

در شھرستان ھای استان  ١٣٨۵در سال  - 
مورد حوادث حين کار رخ داده  ٢٢٢٨ان تھر

 ٢٣٧٩به  ١٣٨۶است که اين رقم در طول سال 
  . مورد افزايش يافته است

تعداد کارگرانی که در کردستان در سال  - 
دچار سانحه ميرگ و مير ناشی از کار  ١٣٨۵

نفر بوده است که در سال  ١٢۴شده اند بالغ بر 
 نفر ٢١۵درصد افزايش به  ٧۴با حدود  ١٣٨۶

  . رسيده است

افزايش بی وقفه شمار کشتگان و معلوالن مادام 
العمر کارگر ھنگام استثمار، باالرفتن سرسام 

نيازھای اوليه زندگی توده ھای  آور بھای
کارگر، تنزل مداوم سطح دستمزدھای واقعی 
کارگران، سير صعودی شمار بيکاران، افزايش 
جھش وار کودکان کار و خيابان، تشديد بی 

سرکوب مبارزات کارگران و در يک  عنان
کالم سقوط ھرچه پرشتاب تر توده ھای کارگر 
در باتالق گرسنگی و فقر و فالکت و نابودی از 
جمله مسائلی ھستند که شاخص ھای اصلی 
زندگی اين طبقه در جھنم سرمايه داری ايران 

  . را تشکيل می دھند

  ٨٧شھريور ۴
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 سازمان تأمين اجتماعیکشتار کارگران هنگام کار به روايت 
سازمان تأمين « نھاد دولتی موسوم به 

در روزھای اخير گزارشی را » اجتماعی
پيرامون ميزان وقوع حوادث ھنگام کار در 
کارخانه ھا و مراکز مختلف کار منتشرکرده 

اين گزارش آنچنان که سيره و سنت و . است
روال متعارف کار دولت سرمايه داری است بی 

ين بخش کشتارھا و مصدوم و گمان بيشتر
معلول شدن ھای کارگران در شرايط وخيم و 
مرگبار کار را از قلم انداخته است و به ھمين 

با اين ھمه، . دليل ھيچ سند قابل اعتباری نيست
اذعان نھادھای دولتی سرمايه به اين ھمه کشت 
و کشتار کارگران در ھنگام کار، خود نکته 

شناس و آشنا به مجملی است که ديده سرمايه 
روال کار گزارش نويسی دولت سرمايه داری 
می تواند حديث مفصل کشتارھا و معلول العمر 

کثير کارگران  شدن ھای مادام العمر جمعيت
نکات عمده . ايرانی را از ال به الی آن بخواند

  :اين گزارش عبارتند از

 ٧۵ھزار و  ٢۴حدود  ١٣٨۶در طول سال  - 
ار سانحه شده اند و از کارگر در ھنگام کار دچ

کارگر جان خويش را از دست  ١١٧اين ميان 
  . داده اند

 ١٣٨۶شمار کارگرانی که در طول سال  - 
دچار سوانح ھنگام کارشده اند در قياس با سال 
  . قبل از آن حدود يکھزار نفر افزايش داشته است

يعنی در  ١٣٨۶تا  ١٣٨٢در فاصله ميان سال  - 
ن مقتول يا مصدوم و سال شمار کارگرا ۴طول 

معلول ھنگام کار برای سرمايه از شانزده ھزار 
  . ھزار نفر افزايش يافته است ٢۴نفر به  ٢٨٣و 

فقط از ميان کارگرانی که بيمه  ١٣٨۶در سال  - 
کارگر اسير سوانح حين  ٢۶٠حدود  بوده اند

کار برای صاحبان سرمايه دچار از کارفتادگی 
الن مادام العمر کامل شده اند و به جرگه معلو

  . عاجز از انجام ھر نوع کار پيوسته اند

بيشترين سوانح برای کارگرانی رخ داده است  - 
که در بخش ھای فلزات اساسی، ماشين ھای 

  .الکتريکی و غيرالکتريکی کار می کرده اند

از ميان آسيب ديدگانی که بر اساس معيارھای  - 
دولت سرمايه واجد شرايط الزم برای دريافت 

اين % ٣٣مستمری از کارافتادگی بوده اند فقط 
  .مستمری را دريافت کرده اند

قطع دست و انگشت رايج ترين شکل سوانح  - 
   .حين کار بوده است

فقط در شھر تھران حدود سه  ١٣٨۶در سال  - 
ھزار و صد حادثه ھنگام کار برای کارگران 

 . روی داده است

اين ھا نکات عمده گزارش سازمان تأمين 
جتماعی دولت سرمايه در مورد ميزان سوانح ا

ھمان . حين کار در مراکز کار و توليد است
گونه که باالتر گفتيم اين گزارش در بھترين 
حالت منعکس کننده بخش بسيار ناچيزی از 
دنيای حوادث و کشت و کشتارھايی است که 

روی می دھد و بر تمام  ھنگام استثمار کارگران
خانواده ھايشان تحميل دوران زندگی آن ھا و 

 ٢۶٠به طورمثال، گزارش به رقم  .می شود
کارگر از کار افتاده کامل در طول يک سال 
اشاره می کند و در ادامه نيز می افزايد که رقم 

ً کارگرانی را شامل می شود که  مذکور صرفا
بيمه بوده اند و ھيچ کارگر فاقد قرارداد بيمه را 

کارگران بخش عظيمی از . در برنمی گيرد
ايران از ھيچ بيمه ای برخوردار نيستند و آمار 
باال ھيچ کارگر آسيب ديده ای از اين جمعيت 

در ھمين جا بايد اين . عظيم را شامل نمی شود
نکته مھم را نيز در نظر داشت که شرايط کار 
کارگران مشمول خارج از پوشش بيمه به 
مراتب از کارگران دارای بيمه ھولناک تر است 

وادث کاری دامنگير آنان بسيار افزون تر و ح
  . است

گزارش سازمان تأمين اجتماعی تصريح می کند 
از کارافتادگان چيزی به نام % ٣٣که فقط 

در . مستمری از کارافتادگی دريافت کرده اند
. اين جا نيز بايد ھمه نکات باال را درنظر گرفت

آمار سازمان مذکور فقط کارگران بيمه شده را 
 %٣٣ی شود و تازه از اين ميان فقط شامل م

. توانسته اند چيزی زير نام مستمری بگيرند
حتی اگر از ھمين گزارش با توجه به تمام 
غيرواقعی بودنش حرکت کنيم بازھم می بينيم 
که شمار از کارافتادگان مادالعمری که مشمول 
دريافت مستمری شده اند در قياس با کل از 

نفر از ھر  ٣حدود کارافتادگان يکساله چيزی 
کل  از دقيق تر بيان کنيم،!! صد نفر است

نفر و در واقع چندين ھزار نفری که در  ١٣٠٠
ھنگام استثمار شدن معلول  ١٣٨۶طول سال 

نفر چيزی به نام مستمری  ۴١کامل شده اند فقط 
 ١٣٠٠رقم اخير حتی در قياس با . گرفته اند

  .است% ٣بازھم چيزی حدود 

   ٨٧شھريور  ٣

  

 کارگر افغان قربانی سرمايه شدند ٣٠
ر  ٣از ھر   ر ب د يک نف نفر که در دنيا می ميرن

د . اثر گرسنگی جان خويش را از دست می دھ
ا  رھمين مبن ان % ٣٣ب ال جھ ر س ان ھ مردگ

تقيم توسط سرمايه  کسانی ھستند که به طور مس
ند ی رس ل م ه قت ط . ب ال فق ر س ون  ١٠ھ ميلي

ر می ل . شوند کودک به علت بی غذايی پرپ قات
. مستقيم کل اين کودکان نظام سرمايه داری است

ه  شمار انسان ھايی که در جنگ ھای جنايتکاران
ند  ل می رس ميان دولت ھای سرمايه داری به قت

ه . سر به فلک می زند بخش اعظم انسان ھايی ک
ير مرگ می  اری اس وعی بيم ه ن تال ب ر اب ر اث ب

تند، ز را شوند مقتوالن نظام بردگی مزدی ھس ي
ای دوا و  ف راه ھ ه کش ه ھزين ت ک رمايه اس س
ر و توسعه  وه ت ه سودآوری انب ان را ب ان آن درم
ود  رد خ ای عملک وزه ھ ر ح ول پيکرت غ

ت ک روز . اختصاص داده اس ر ي  ۶٠٠٠در ھ

ار کردن  کارگر در چھارگوشه جھان در حين ک
ط  دن توس تثمار ش رمايه داران و اس رای س ب

ا رھس ين ھ رخ ماش رمايه در الی چ ار س پار دي
ن جمعيت . مرگ می شوند ا، کل اي ن ھ ه اي ھم

ل می رسند ه قت ا در . عظيم، توسط سرمايه ب ام
رمايه  ون س ام خ ت حم ن دش ان، در پھ ن مي اي
اک  ز ھولن ا ني ن ھ ی از اي ا حت ی صحنه ھ برخ

د رگ . ترن دن  ٣٠م روح ش ان و مج ارگر افغ ک
ان از  ٨٣ راه و ھمسرنوشت آن ارگر ديگر ھم ک

ای حنه ھ ن ص ه اي ع جمل ت فجي اک اس . وھولن
نبه  نج ش داد روز پ رداد ٣١ساعت يک بام  ٨٧م

ل  اميون حام ور  ١٢۵ک ه ط ه ب ان ک ارگر افغ ک
قاچاق از مرز افغانستان وارد ايران شده بود در 
ارس واژگون  تان ف ز در اس نزديکی شھر نی ري

د و  ته و  ٣٠ش ا کش ر از آن ھ ر  ٨٣نف ر ديگ نف
دند مار خ. مصدوم ش ه در ش ارگران ک ن ک ل اي ي

عظيم داغ لعنت خوردگان جھنم مخوف سرمايه 
داری افغانستان بودند از وحشت و ھراس جنگ 
ا و  ا و اروپ رمايه داری آمريک تيزانه س بشرس
انی  طالبان و ساير بخش ھای اشرار سرمايه جھ
ايد در گوشه ای از  ا ش د ت اده بودن رار نھ ه ف پا ب
ل  ا تحم رمايه ب ری از س نم ديگ ی جھ ران يعن اي

يه تمامی خو ا و س ا، گرسنگی ھ اری ھا، ذلت ھ
به  ه صورت ش ار خود را ب روی ک ا ني روزی ھ

رمايه ه صاحبان س ان ب ن  رايگ ند و از اي بفروش
ير  ان را س ود و زن و فرزندانش کم خ ق ش طري

آنان به گونه ای بسيار بی ارزش تر از ھر . کنند
اميون  دان در يک ک خس و خاشاک خانه ثروتمن

ت م انباش ر روی ھ ار ب ل ب دهحم د ه ش آدم . بودن
رين  ن نف فروشان سودجوی ھار جھان سرمايه اي
يه روزی  شدگان بی بھای محکوم به فالکت و س

اختند رگ س ليم م ه روز  .را تس ا ب ه در اينج آنچ
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ه  دگی ھم ديث زن ت ح ده اس ارگران آم ن ک اي
ان  ابه آن ارگر مش ا ک ون ھ ان و ميلي کارگران افغ

ه آوار قھ. در سراسر جھان است ارگرانی ک ر ک
رين  وف ت رمايه در مخ تيزی س م و بشرس و خش
ی  ده است حت راب ش ان خ ر آن ر س ت اش ب ھيئ
جايی برای ادامه زندگی در زمره بردگان مزدی 

گوشه زمين و  ۶از . داغ لعنت خورده ھم ندارند
ه ھای  آسمان بمب ھای آتش زای سرمايه، گلول
کوالر  رمايه داران س ی س ت دموکراس بربري

کوال ان ناس رب و ھمتاي ا در غ ی آن ھ ر و دين
. شرق بر سر و روی اين کارگران فرو می بارد

د گوشه ای . از جھنمی به جھنم ديگر می گريزن
ت  نگی و نکب ارت و گرس ت و حق ای ذل از دني
سرمايه را پشت سر می نھند تا خود را به گوشه 

ا . ديگر آن برسانند ا صد ت در اين گذر، يا صد ت
وند و ی ش رق م ا غ انوس ھ ر اقي ه  در قع طعم

ا در  د و ي ی گردن ا م ان دري ا و ماھي ه ھ کوس
کاميون ھای اين جاده و آن جاده کشورھا قاچاق 

ن  ه سرنوشت اي د و ب ی گردن ر ١١٣م ار  نف دچ
ارگران . می شوند ن بخش از ک دگی اي حديث زن

د ان درآي . جھان بسی تلخ تر از آن است که به بي
ا و در  آيا سکوت کارگران بخش ھای ديگر دني

ه او ر درج ا در براب ا و آمريک ارگران اروپ ل ک
اين ھمه سيه روزی ھمزنجيران خود بخشودنی 

   است؟

  ٨٧مرداد  ٣١

 
 سرمايه و بی ارزشی جان کارگر

ساله ای به نام مسعود بيک محمدی  ٣٣کارگر 
که در شھرک صنعتی شمس آباد غرب برای 
سرمايه دار صاحب يک کارخانه توليد در و 

اه سقوط کرد و کشته پنجره کار می کرد در چ
بر اساس گزارشات چاپ شده در روزنامه . شد

ھای رسمی دولت سرمايه و بنا به اعتراف 
مالک کارخانه، در محل کار اين کارگر چاھی 

متر وجود داشته که تنھا حفاظ آن  ١٢٠به عمق 
قطعه فلزی بوده است که با برخورد پای ھر 
ن فردی ممکن بوده جا به جا شود به طوری که آ

برای لحظه ای به . فرد به درون چاه سقوط کند
نوع نگاه سرمايه دار به جان اين کارگر که 
نمونه صددرصد خالص و اصيل و ناب نگاه 

انسانی . سرمايه به نيروی کار است توجه کنيم
در تمامی ساعات روز در يک محوطه معين 

 ١٢٠چاھی . کار می کند و استثمار می شود
خطر . ت او وجود داردمتری در محل آمد و رف

سقوط اين کارگر در چاه ھميشه مطرح و 
اما جان اين کارگر برای . مفروض است

است که  صاحب سرمايه تا بدان حد بی ارزش

حتی گفتن يک کالم در باره وجود اين قتلگاه را 
   .به او ضروری نمی بيند

تا اينجا در مورد نوع نگاه سرمايه دار به جان 
بينيم دولت سرمايه داری در اما ب. کارگر گفتيم

 رابطه با ھمين کارگر و جان او چه کرده است؟
بيک محمدی بر اساس نوشته ھمان روزنامه ھا 

صبح به درون چاه سقوط می کند اما  ١٠ساعت 
سقوط . متری چاه متوقف می شود ٣٠در عمق 

کارگر از طريق کسانی در محل کار به اداره 
می شود و آتش نشانی شھرک حسن آباد گزارش 

دقيقه در محل  ۴٠مأموران آتش نشانی پس از 
تيم نجات وقتی به محل حادثه . حاضر می شوند

وارد می گردد می بيند که فاقد ابتدايی ترين 
وسايل الزم برای نجات جان کارگر و بيرون 

کارگران مات و متحير ! کشيدن او از چاه است 
آنان ھيچ . در اطراف چاه به گفتگو می نشينند

وع آموزشی برای اين قبيل کارھا نديده بودند و ن
قادر به اقدامی برای نجات کارگر اسير حادثه 

مأموران موضوع را به اداره آتش . نبوده اند
تيم نجات تھران . نشانی تھران گزارش می کنند

بعد از ظھر، به  ۶و  ۵ساعت ھا بعد، حدود 
طبق اظھارات ناظران، . محل حادثه می رسد

 و نيم ٣کرده در چاه تا ساعت  کارگر سقوط
زنده بوده و برای نجات خود تقال می کرده 

وقتی مأموران اين کارگر را از چاه . است
بيرون می کشند او جان خود را از دست داده 

رفتار سرمايه دار و عملکرد دولت سرمايه . بود
داری را درمورد جان کارگر کنارھم قرار 

تر، دژخيمانه  آيا به راستی جنايتکارانه. دھيد
تر، درنده تر و بشرستيزانه تر از اين می توان 
به يک انسان به جرم کارگر بودن نگاه کرد؟ در 
نظر بياوريد که در ھمين جامعه برای حفظ جان 
يک دولتمرد که کاری جز حفاظت از نظام 
بشرستيز سرمايه داری نمی کند چگونه 
ميلياردھا ميليارد محصول کار و زحمت و 

ر انسان ھای کارگر صرف محافظ و استثما
ماشين ھای ضدگلوله و نيروھای ويژه و ھمه 

  . ساز و برگ ھای ديگر می شود

 ٨٧مرداد  ٣٠

 
 »امام خمينی«کشته شدن يک کارگر در بندر 

ھنگام کار  »امام خمينی« يکی از کارگران بندر
برای سرمايه داران دچار سانحه شد و جان خود 

قسمت تخليه و بارگيری  او در. را از دست داد
کار می کرد و مجبور بود با حداکثر شتاب برای 

سرمايه داران و . اتمام به موقع کار تالش کند
صاحبان شرکت ھای سرمايه گذاری موسوم به 
مقاطعه کاری ھر کارگری را که با حداکثر 
سرعت کار نکند و برای افزايش سود سرمايه 

ايد نيروی به بيشترين ميزان ممکن خود را نفرس
کار مناسب و مطلوب خويش نمی دانند و مايل 

کارگران بنادر عموماً در . به ادامه کار او نيستند
آنان فقط . دل چنين وضعيتی کار می کنند

استثمار نمی شوند بلکه مثل ھمه کارگران ديگر 
بايد برای قبوالندن خويش به عنوان برده 
مزدی، برای فروش نيروی کار خود و برای 

بت تقاضای فروش نيروی کارشان در بارگاه اجا
ملکوتی سرمايه به ھمه جانفشانی ھا، ھمه 
ايثارگری ھا و از ھست و نيست گذشتن ھا ھم 

صادق محمدی کارگر بندر امام . توسل جويند
او بايد با ھمه . دچار اين وضعيت رقت بار بود

توان و حداکثر سرعت کار می کرد تا کار تخليه 
او زير فشار اين . انجام دھدرا ھر چه زودتر 

الزامات داشت آخرين قطعات محموله ھای 
کشتی را جمع می کرد که ناگھان تريلی حامل 

صادق محمدی جان به . بار او را زير گرفت
افراد خانواده او ھم . صاحبان سرمايه سپرد
اما به نظر می رسد . تسليم تيغ گرسنگی شدند

مال زياد به احت. فاجعه به اين ھا خالصه نشود
را به جرم قتل او دستگير و زندانی  تريلی راننده

او ھم از نان درآوردن خواھد افتاد . خواھند کرد
و خانواده اش ھمراه خانواده محمدی به باتالق 

اما قاتل صادق . گرسنگی فروخواھد رفت
محمدی نه راننده تريلی بلکه صاحبان سرمايه و 

  . ھستند دولت سرمايه داری

 ٨٧مرداد ٢٩
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 »پابدانا«کارگر در معدن  ٢قتل 
رار دارد ان ق تان کرم دانا در اس دن پاب ن . مع اي

. کارگر را استثمار می کند ۴٠٠٠معدن بيش از 
شرايط کار کارگران بيش از حد سخت و مرگ 

ت رين اس ه . آف د ھم ا مانن ارگر در اينج ان ک ج
دارد . معادن و مراکز ديگر کار پشيزی ارزش ن

ی ارزش اس در ب دن آن ق ته ش ی کش ه حت ت ک
د ی دانن ی نم ل گزارش الً قاب ارگران را اص . ک

ت و  وردار نيس ی برخ ات ايمن دن از امکان مع
وانح  ت از س رای محافظ يله ای ب ارگران وس ک

ته، در . مرگبار با خود ھمراه ندارند ن گذش از اي
يچ مرکز پزشکی وجود  فاصله نزديک معدن ھ
ه دوم ب ارگران مص ال ک رای انتق اه ب دارد و گ  ن

ومتر  ۶۵بايد  درمانگاه د(کيل ا شھر زرن طی ) ت
ود ه در . ش ه ھميش ارگران ک ن رو، ک از اي

تند شانس  دگی ھای مھلک ھس معرض آسيب دي
تان و نجات از  ه بيمارس يدن ب رای رس دانی ب چن

رگ د م ر . ندارن ر اث راً ب ه اخي ارگری ک دو ک
انفجار گاز متان جان باختند نيز در زمره کسانی 

يچ تال ه ھ د ک رمايه بودن ال س وی عم ی از س ش
تان صورت  ه بيمارس ا ب برای انتقال سريع آن ھ

ت ماره . نگرف اه ش ارگر در کارگ ن دو ک  ۴٣۵اي
از  ه انفجار گ معدن کار می کردند که اسير حادث
ان  تان ج ه بيمارس ال ب يش از انتق دند و پ ان ش مت

د اه . باختن ين کارگ ه در ھم ومی ک ارگر س ک
ده ه شدت آسيب دي ود ب ار ب و حال او  مشغول ک

سرمايه داران صاحب . وخيم گزارش شده است
ل  ر قت ا خب د ت رده ان معدن و عمال آن ھا تالش ک
ه  د، ب رون درز نکن ه بي ارگر اصالً ب ن دو ک اي
ه  طوری که حتی مسئوالن تامين اجتماعی و خان
ی  ار ب ه اظھ ن حادث ورد اي ان درم ارگر کرم ک

يادآوری می کنيم که چند سال . اطالعی کرده اند
ه پ ين منطق ری در ھم اه ديگ ز در کارگ يش ني
از  ١١) باب نيزو( کارگر در اثر انفجار ھمين گ

د ان، . متان جان خود را از دست دادن در آن زم
ودن  راب ب ارگران خ ل ک ل قت ی از عوام يک

ال . دستگاه تھويه گزارش شد ه احتم ز ب اکنون ني
ه باعث مرگ  ارگر و  ٢بسيار زياد عدم تھوي ک

ارگر يس . ديگر شده است مصدوميت يک ک رئ
ه  ار ک رل ک ه کنت ه است براساس برگ دن گفت مع
د يک  رده ان ه آن را امضا ک کارگران جان باخت
. ساعت قبل از حادثه درجه گاز صفر بوده است

ر  ل ذک ه قاب دن دو نکت يس مع ه رئ ن گفت در اي
ود دارد ون و . وج دن اکن ه صاحب مع اول آن ک

يا ا  رپس از کشتن شمار زيادی از کارگران بس ب
ی  ای دولت يه نھادھ ه توص ا ب ده و حتم ه ش تجرب
ورد  دنچيان درم ار مع روع ک يش از ش پ

ا  رد ت صفربودن درجه گاز از آنان امضا می گي
انواده  الی خ کايت احتم ورت ش دھا و درص بع
ن  ود اي ه خ رای تبرئ د ب ارگران بتوان ای ک ھ

الی  اه احتم ان  –امضاھا را در دادگ ه چن ه البت ک
ورد  ه درم ارگر  ١١ک ديم ک ی دي ه قبل ان باخت ج

د  چيزی جز يک امر صوری و تشريفاتی نخواھ
نکته دوم نيز اين است که صفر . ارائه دھد -بود 

ه و درآغاز  يش از حادث ان پ از مت بودن درجه گ
ا نيست ه کارفرم ر تبرئ ی ب م . کار اصال دليل مھ

تخراج  ر اس ه در اث ار ک ام ک ه ھنگ ت ک ن اس اي
ا ود و انتش ی ش د م از تولي ال، گ د ذغ ی ياب ر م

از صفر باشد ه گ ن . درج ای اي و يکی از راه ھ
يار  الم و بس ه س کار نيز نصب دستگاه ھای تھوي
قوی است به طوری که درجه گاز ھميشه صفر 

بنابراين، کامال روشن است . يا حدود صفر باشد
ای  ه کارفرم ان باخت ارگران ج ل ک ل قت ه عام ک
تر از  ود بيش دوختن س رای ان ه ب ت ک دن اس مع

وی خودداری نصب دس تگاه ھای تھويه سالم و ق
  .کرده است

  ٨٧مرداد  ٢٣

  

 کارگر زير آوار سرمايه ١١کشته و مجروح شدن 
يک شرکت ساختمانی دست به کار تأسيس 

سرمايه دار . استاديوم ورزشی شھر ھمدان است
شرکت از کارگران خواسته است که بدون 
داشتن ھيچ نوع وسايل ايمنی در مھلک ترين و 

اطره ترين شرايط کاری سخت ترين پرمخ
کارگر بر اساس نقشه و ١١. کارھا را انجام دھند

دستور سرمايه دار در چنين شرايطی کار می 
کرده اند که يک ستون عظيم و بلند ديوار 

ھر . مخروبه بر سر ھمه آن ھا فرو می ريزد

نفر در زير ده ھا تن سنگ و سيمان  ١١
مزنجير آن کارگران ھ. فروريخته دفن می شوند

ھا در مرکز آتش نشانی پس از مدتی تالش 
نفر را زنده از زير آوار بيرون می  ٩سرانجام 

تن از اين کارگران در ھمان دقايق  ٢اما . کشند
 ٩حال . نخست جان خويش را از دست می دھند

آنان . کارگر زخمی وخيم گزارش شده است
اگرھم از مرگ بگريزند به طور قطع تا آخر 

 ٢. ل و مصدوم باقی خواھند ماندعمر معلو

کارگر ديگرمعلول گرديده  ٩کارگر کشته شده ، 
، و ده ھا نفر افراد خانواده اين کارگران به 

چرا و به چه . برھوت گرسنگی پرتاب شده اند
دليل؟ فقط به اين دليل که سرمايه دار صاحب 
شرکت در جستجوی سودھای بی حساب و کتاب 

ای برای حفظ جان حاضر به قبول ھيچ ھزينه 
  . کارگران نبوده است

  ٨٧مرداد ١٩

 

 رسانه های جمعی سرمايه و گزارش سوانح کار
ساله در يک  ١٩يک کارگر « : خبر اين است 

کارگاه ساختمانی واقع در ميدان آزادی کرمانشاه 
او از باالی ديوار سقوط کرد و . مشغول کار بود

ه در اين دوجمله، که شيو .»در دم جان باخت
عام انتشار اخبار مرگ و مير کارگران در 
محيط ھای کار در روزنامه ھای رسمی سرمايه 
است، ھمه چيز بسيارعادی و طبيعی تلقی می 
شود، طوری که انگار به ھيچ توضيحی نياز 

اين درحالی است که در برخی از گوشه . نيست
ھای ھمين جھنم آکنده از جنايت سرمايه داری 

مرگ و مير اين و آن  حتی اخبار مربوط به
حيوان دريا يا خشکی را ھم با شرح و بسط و 

توضيح علل و راه ھای جلوگيری از وقوع 
حوادث مشابه و انتقاد از سھل انگاری نھادھای 

رسانه ھای سرمايه در . مربوط منتشر می شود
ايران و ھمه جوامع سرمايه داری مشابه در کار 
ر درج اخبار کشت و کشتارھای کارگران د

سوانح محيط کار با اصرار لجاجت آميز و پر 
از تعمدی تالش می کنند تا ھر نوع شائبه 
غيرطبيعی بودن اين سوانح را از اذھان مردم 

ً قالب انتشار خبر با ھمين ھدف . پاک کنند اساسا
به قالب . طراحی و ساخته و پرداخته می شود

کل ماجرا به اين . خبر باال خوب دقت کنيم
ی شود که کارگری در حين کار صورت بيان م

. از باالی يک ساختمان سقوط کرده است
خواننده ای که اين خبر را می خواند سقوط 

زيرا اين کارگر در . کارگر را طبيعی می پندارد
ارتفاع باالی يک ساختمان کار می کرده و 
. سقوط از ارتفاع ھم چيز عجيب و غريبی نيست

ست که بخش مکمل جمله ھم خبر مرگ کارگر ا
آن ھم با توجه به سقوط از ارتفاع باال امری 

رسانه ای که اين . عادی و طبيعی تلقی می شود
خبر دوجمله ای را منتشر کرده ھيچ نيازی نديده 
است که بنويسد کارگر جان باخته در باالی 
ساختمان چه می کرده است؟ برای چه به آنجا 
رفته است؟ دستور قرارگرفتن وی در آن ارتفاع 
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وسط چه کسی صادر شده است؟ کاری که وی ت
انجام می داده چه بوده و برای چه کسی بوده 
است؟ اساساً اين کار در چه رابطه ای و با کدام 
ھدف انجام می گرفته است؟ حاصل اين کار چه 
بوده و سود آن نصيب چه کسی يا چه نھادی می 
شده است؟ انجام اين کار مستلزم چه وسائل و 

ه است؟ آيا اين امکانات دراختيار امکاناتی بود
کارگر مذکور بوده است؟ اگر نبوده چرا نبوده 
است؟ فقدان اين امکانات در وقوع حادثه و 
مرگ اين کارگر چه نقشی داشته است؟ صاحب 
کاری که کارگر مذکور را به ارتفاع باال 
فرستاده به چه دليل امکانات الزم را در اختيار 

از دريغ کردن اين  وی قرار نداده و ھدف او
وسائل چه بوده است؟ و ده ھا پرسش ديگر که 

  . ھيچ يک به خبر راه پيدا نکرده است

ھنگام  رسانه ھای سرمايه داری اخبار سوانح
کار را اين گونه بدون ھيچ توضيح و حتی 
بازگذاشتن ھيچ جايی برای ھيچ کدام از اين 
پرسش ھا درج می کنند تا بدين سان ھيچ جايی 

ای آدم کشانه و جنايتکارانه بودن اين را بر
آن ھا اين . سوانح در اذھان مردم باقی نگذارند

کار را انجام می دھند تا مغزھا را طوری 
شستشو دھند که آن ھا دچار حادثه شدن و مرگ 
کارگر را امری بسيارطبيعی و محتوم تلقی کنند 
و به خود بگويند که البد وقوع اين مرگ و 

ناپذير کار کردن است و ھر  ميرھا جزء جدايی
کارگر و افراد خانواده و ھمه ھمزنجيران او 

رسانه ھای جمعی . را بپذيرند بايد اين سرنوشت
سرمايه چنين می کنند تا سرمايه و صاحبان 
سرمايه را که عامالن مستقيم و مسلم اين قتل 

نيازی به گفتن . ھای عامدانه ھستند تبرئه کنند
وع ھمه اين قتل ھا يا ندارد که علت واقعی وق

مصدوم و معلول شدن ھا صرفه جويی سرمايه 
داران در تھيه وسائل ايمنی کار و امکانات الزم 
محيط کار با ھدف سوداندوزی ھرچه 

سرمايه داران اين وسائل و امکانات . بيشتراست
را از کارگران دريغ می کنند تا ھزينه تھيه آن 

رسانه . دسودھای نجومی خويش بيفزاين ھا را به
ھای سرمايه نيز با انتشار اخبار سوانح به شکل 
باال ھمه تالش خويش را به کار می گيرند تا 
لکه ھای خون کارگران مقتول را از روی دست 
سرمايه داران قاتل آن ھا پاک کنند و آثار 

  .ارتکاب قتل را از بين ببرند

  ٨٧مرداد  ١۴

 

 قطع پای يک کارگر در معدن سرمايه 
در نزديکی سنندج » آرندان«وستای معدن ر

قرار دارد و شمار زيادی کارگر را استثمار می 
شرايط کار کارگران آن بسيار مرگ آفرين . کند

آنان از ابتدايی ترين وسائل ايمنی . و وخيم است
مراقبت چھارچشمی و ھمه . نيز برخودار نيستند

تنھا چيزی است  جانبه کارگران در ھنگام کار
خطر افتادن آن ھا به دام مھلکه که می تواند 

ھای حين کار را تا حدودی کاھش دھد، ھرچند 

فشار، سرعت و سختی کار حتی اين تنھا وسيله 
توفيق « . دفاعی را ھم از کارگران سلب می کند

کارگری که در اين معدن استثمار می » احمدی
شد، زير فشار ھمين وضعيت قادر به حفظ جان 

بی امان سرمايه خويش در مقابل مخاطرات 
پيش از آن که بتواند از مھلکه بگريزد . نشد

صخره بزرگی به پای وی اصابت کرد و يکی 
اينک در » توفيق احمدی« . از پاھايش قطع شد

بيکاری و به . بيمارستان سنندج بستری است
ھمراه آن گرسنگی و فقر و قطعی پا از جمله 
مائده ھای زمينی سرمايه ھستند که اينک نصيب 

  . و و خانواده اش شده استا

  ٨٧مرداد  ۴

  

  

 کارگر جوشکار هنگام کار برای سرمايه به قتل رسيد
در جھنم سرمايه داری ايران کارخانه ھا ھمه  

در اين کارخانه ھا در ھمان حال . سالخ خانه اند
ذره ذره و قطره  که به تدريج کل عمر کارگران

قطره در کوره سودسازی برای سرمايه ذوب 
شود، ھر روز ده تا ده تا از آنان قربانی می 

فقدان شرايط ايمنی و درواقع قربانی صرفه 
جويی سرمايه برای اندوختن سود ھرچه بيشتر 

آنچه در اين قتلگاه ھا روی می دھد . می گردند
می تواند سوژه نگارش تراژيک ترين رمان ھا 

سرمايه در  برای توصيف رابطه بشرستيزانه
پرسی سيلندر « کارگاه  در. جامعه ما باشد

به کارگر جوشکاری به نام مرتضی » قزوين
قديری عمال می گويند که لباس آکنده از 
گازوئيل و بنزين و مواد چرب بپوشد و سپس 
در کنار کپسول گاز بدون ھيچ نوع حفاظ و 

کپسول پر از گاز قابل . ايمنی جوشکاری کند
احتراق است و از ھيچ نوع پوشش ايمنی 

در کارگاه ھيچ سيستم آتش . نيست برخوردار
از وجود گروه امداد . نشانی درستی وجود ندارد

. خبری نيست برای نجات کارگران مصدوم ھم
لباس کارگر ھم از بنزين و مايعات آتش زا 

کاری که کارگر انجام می دھد . خيس است
جوشکاری است که ھر جرقه آن برای آتش 

. ی استزدن لباس او و احتراق کپسول گاز کاف
مرتضی قديری بدين سان آتش می گيرد و جان 

آيا به راستی اينجا . خود را از دست می دھد
بيائيم لحظه ای به  کارخانه است يا سالخ خانه؟

دولتمردان سرمايه داری . اين موضوع فکر کنيم
ايران تنھا به اين دليل که عامل تحميل نظم 
 سرمايه بر طبقه کارگرند و به اين دليل که می

خواھند زمين و زمان بھشت سوداندوزی 
سرمايه داران و جھنم سوزان کارگران باشد، 

اين . برای جان خويش احساس خطر می کنند
آقايان ھر سال ميلياردھا تومان حاصل کار 

کارگران را صرف تھيه امکانات نظامی و 
دفاعی و محافظ الزم جھت حفظ جان خويش می 

ن ھا ميليون ھر يک متر جا به جا شدن آ. کنند
ھا تومان محصول کار کارگران را بر باد می 

در ھر کجا که می خواھند حرفی برای . دھد
تحکيم پايه ھای قدرت خود و تشديد بردگی 
مزدی کارگران بزنند ميليون ھا تومان صرف 
. لوازم و عمله و اکره حفظ جان خويش می کنند

جان توده . حال به اين سوی قضيه نگاه کنيم
ه کارگر که آفريننده کل سرمايه ھا و ھای طبق

ثروت ھای موجود جھان ھستند سنار نمی ارزد 
سرمايه  و آن ھا دسته دسته قربانی سوداندوزی

. اين، قانون سرمايه است. داران می شوند
قانونی که سرشت آن توحش و شرارت و جنايت 

  . است

   ٨٧مرداد ۴

 

 جنايت سرمايه و معلول شدن مادام العمر کارگر
. کارگر را استثمار می کند ۵٠٠معدن سنگرود 

شرايط کار کارگران بسيار ھولناک و مرگبار 
ھيچ بخشی از معدن از امکانات ايمنی . است

 برخوردار نيست و کارفرمايان در ھيچ دوره ای
تالشی برای کاھش کشتارھا و معلول شدن ھای 

ھيچ . توده کارگر در محيط کار نکرده اند
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مجموعه سوانح محيط کار و گزارش درستی از 
تلفات جانی ناشی ار آن در درون اين معدن در 

از جمله کارگرانی » غالمی« . دست نيست
معدن ھنگام کار بر  ١٠است که در تونل شماره 

اثر ريزش جداره ھای داخلی معدن در زير 
او به کمک . خروارھا خاک دفن شده است

ھمزنجيرانش از زير آوار معدن بيرون کشيده 
اما صدمات جسمی وارد بر وی بسيار . می شود

غالمی از . مھم و کاری و غيرقابل درمان است
او به طور . ناحيه نخاع به شدت آسيب ديده است

کارگر . کامل فلج شده و قادر به کارکردن نيست
مصدوم اکنون تحت مداوا قرار دارد اما سرمايه 
داران صاحب معدن ھيچ پولی بابت دارو و 

تا لحظه حاضر کل . نپرداخته انددرمان وی 
کارگر  ۵٠٠ھزينه دکتر و داروی غالمی توسط 

او مجبور است . ھمزنجيرش پرداخت شده است

. تا آخر عمر به صورت معلول زندگی کند
سرمايه دار پس از سال ھا استثمار وی اينک او 

با ھمه . را از حداقل سالمتی محروم کرده است
وی او را نمی اين ھا، حتی بھای دکتر و دار

  . پردازد

   ٨٧مرداد ١

 

 سقوط سه کارگر نفت آبادان در چاه فاضالب
سه کارگر پااليشگاه نفت آبادان به حکم وظيفه 

خط وسط  ۶تعيين شده در محلی به نام ايستگاه 
شرکت مشغول اليروبی يک چاه فاضالب بودند 

خطر . که ناگھان به داخل چاه سقوط کردند
قوط کارگران بسيار ريزش چاه و احتمال س

محتمل و قابل پيش بينی بوده است، اما ھيچ نوع 
تدارک و توصيه و اقدامی برای جلوگيری از 

عوامل . وقوع اين حادثه صورت نگرفته است
سرمايه به دليل وفور بيش از حد نيروی کار 

شبه رايگان، ھيچ نيازی به جلوگيری از تلفات 
ه جانی و مصدوم شدن کارگران احساس نکرد

کارگران نيز، با ھمه احتمال باالی خطر . اند
وقوع حادثه، از ادامه کار چاره ای نداشته اند، 
به اين دليل که مجبور بوده اند و سرپيچی از 
دستور مسئوالن شرکت خطر بيکاری آنان را 

بيکاری برای کارگران از . به دنبال داشته است
مرگ ھولناک تر است و کم نيستند کارگرانی 

به ھر . می را بر اولی ترجيح می دھندکه دو

سه کارگر نفت آبادان  ،حال، زير فشار کار
ھنگام کار در قتلگاه سرمايه به درون چاه 

خوشبختانه آنان توسط . فاضالب سقوط می کنند
ھمزنجيران آتش نشان خود باال کشيده می شوند 

  . و از مرگ حتمی نجات می يابند

 ٨٧مرداد ١

 

 

 دار باعث مرگ يک کارگر شدسوداندوزی سرمايه 
دريای سھمگين سوداندوزی سرمايه باز ھم  

قربانی گرفت و الشه يک کارگر ديگر را در 
البه الی موج ھای ھراس انگيز خود به ساحل 

نام » پورمحمد« اين کارگر . سياه مرگ کوبيد
او در يک کارگاه جوشکاری در شھر . داشت

فاده تانکر سوخت مورد است. سقز کار می کرد
وی ھنگام جوش دادن فاقد ھر نوع امکانات 

سرمايه دار صاحب کارگاه تأمين . ايمنی بود

چنين امکاناتی و به بيان ديگر تأمين امنيت 
او . جانی پورمحمد را اصالً الزم نمی ديده است

می دانست که پورمحمدھای ارزان قيمت تر در 
. بازار نيروی کار به اندازه کافی موجود است

دانست که در مسلخ سرمايه خون او می 
پورمحمدھا ھيچ بھايی ندارد و ھيچ مرجعی در 
باره دليل قتل پورمحمد از او ھيچ سؤالی 

پورمحمد در ميان شعله ھای آتش . نخواھد کرد

سرمايه با او ھمان کرد که با ده . سرمايه سوخت
ھا کارگر ھمزنجيرش در شازند اراک و جاھای 

  . ديگر کرد

 ٨٧تير ٢٩

  

 

 راج جان کارگر در شهر طبسح
بر اساس آمارھای منتشره فقط در شھر طبس 

کارگر در ھنگام کار دچار  ١٠ھر ماه حداقل 
از ابتدای . آسيب ھای سخت جسمی می شوند

سال جاری تا امروز از ميان ده ھا کارگری که 
نفر جان  ٣ھنگام کار دچار سانحه شده اند، 
 بخش اعظم. خويش را از دست داده اند

کارگران شھر در معدن سنگ کار می کنند و 
سرمايه داران صاحب معادن با آنان درست 
ھمان رفتاری را می کنند که فراعنه مصر 

طبق . باستان با بردگان آن عصر می کردند
قوانين و رسم و آئين صاحبان سرمايه کارگران 

بايد بدون ھيچ وسيله ای در سخت ترين و 
عت و شدت ھر مھلک ترين شرايط کاری با سر

چه بيشتر کار کنند و در صورت وقوع سانحه 
ھم فوری جای خود را به کارگران ديگر 

کارفرمايان ھر روز با چشم باز شاھد . بسپارند
بی دست و پا شدن و کور شدن و مصدوم 
گرديدن کارگران ھستند، اما ھيچ گاه ھيچ 

غالب . اقدامی برای کاھش اين حوادث نکرده اند
ھنگام توليد سودھای انبوه برای کارگرانی که 

صاحبان معادن مصدوم شده اند مجبورند باقی 
مانده عمر خويش را با نقص عضو و به 

صورت انسا ن ھای معلول فاقد توان کار کردن 
آنان از ھيچ نوع بيمه و ھيچ . به سر آورند

امکانی برای امرار معاش خود و خانواده خود 
س جان در شھر طب. نيز برخوردار نيستند

کارگر حراج است و قربانی نمودن فوج فوج 
کارگران در معبد سوداندوزی سرمايه روال 

  .عادی کار است

 ٨٧تير ٢۵

 

 جستجوی کار راهی به سوی مرگ
ھر سال ميليون ھا انسان زير فشار تازيانه 
گرسنگی و فقر و خطر ھالکت زن و فرزند 
خانه و شھر خود را ترک می گويند تا شايد در 

ه ديگری از جھنم سوزان سرمايه با فروش گوش
نيروی کار خود لقمه نانی به شکم گرسنه خود و 

از ميان جمعيت عظيم . فرزندانشان برسانند

مھاجر بخش قابل توجھی ھيچگاه به مقصد نمی 
اينان فوج فوج در درياھا غرق می شوند . رسند

و اجساد آن ھا در اعماق اقيانوس ھا طعمه 
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در بيابان ھا ناپديد می . رددماھيان دريا می گ
اسير . شوند و غذای حيوانات صحرا می گردند

پليس و نيروھای اھريمنی و دژخيم سرمايه در 
مرزھای ميان کشورھا می گردند، به زندان می 
افتند و ھزاران بالی ديگر بر سر آنان فرو می 

عده ای از آن ھا که تمامی اين ھفت خوان . بارد
ر نھند ھمچون نفرين ھولناک مرگ را پشت س

شدگان داغ لعنت خورده در بدترين شرايط 
کاری، سخت ترين، فرساينده ترين و 
مرگبارترين کارھا را با نازل ترين دستمزدھا 

ھيچ روزی نيست که . به عھده می گيرند
تلويزيون ھای دنيا صحنه ھای فجيعی از زندگی 
ذلت بار اين کارگران آواره در جستجوی کار 

يش نگذارند و اين تازه فقط گوشه ھای را به نما
از اين حوادث ھولناک است که به رسانه ھای 

 ١٧. جمعی جھان سرمايه راه پيدا می کند
کارگر کشته شده در زير آوار سرمايه در 
ً از ھمين گروه  سعادت آباد تھران ھم دقيقا

آنان ھمه اھل لرستان بودند و . کارگران بودند
استان سکونت  خانواده ھای آن ھا در اين

کارگر زيرفشار کشنده  ١٧اين . داشتند
گرسنگی، زنان و کودکان خود را ترک می 
گويند، خود را به تھران می رسانند تا نيروی 
کارشان را به سرمايه بفروشند و پول نانی برای 

 ١٧آوار سرمايه ھمه اين . خانواده خود بفرستند
سرمايه در . در درون خود دفن کرد کارگر را

ه جا ھمچون ديو وحشت مرگ با آن ھا ھم
آنان به حکم سرمايه فروشنده نيروی . ھمراه بود

به حکم سرمايه بيکار . کار و برده مزدی بودند
به حکم سرمايه به ورطه گرسنگی و . شده بودند

زير فشار . فقر و نداری سقوط کرده بودند
گرسنگی لرستان را به سوی تھران ترک کرده 

باد تھران برای سرمايه کار در سعادت آ. بودند
در ھمين جا . می کردند و سود توليد می نمودند

و  بود که آوار سرمايه بر سر آن ھا فرو ريخت
نفرشان زير خروارھا آجر و آھن و  ١٧ھر 

   .سيمان دفن شدند

  ٨٧تير ٢٣

 

 ريزش معدن در چين و کشتار کارگران
در چين ھيچ ھفته ای نمی گذرد که شمار کثيری 

ر ھنگام کار و توليد ارزش اضافی برای کارگ
ھفته . سرمايه دچار سانحه نشوند و جان نبازند

ھمزنجير  ٢١کارگر و ھفته جاری  ١٨قبل 
ديگر آن ھا ھنگام ريزش معدن زير خرارھا 

رئيس جمھوری کنونی چين . خاک دفن شدند
ھنگام جلوس بر تخت صدارت سرمايه در پاسخ 

پرسيد آيا او  يکی از خبرنگاران رسانه ھا که
 ً « کمونيست است يا نه؟ اظھار داشت که حتما

» مارکسيست« و بسيار ھم !! است» کمونيست
سؤال بعدی خبرنگار اين بود که آيا چين !! است

خواھد ماند؟ و رئيس » کمونيستی« کشوری 
 ً » مارکسيسم« زيرا . جمھور جواب داد حتما

!!! بھترين راھگشای رشد اقتصادی چين است
از مارکسيسم و  رئيس جمھوری چينمنظور 

کمونيسم و راھگشا بودن آن ھا برای اقتصاد 
کشور به سوزان ترين بخش  چين آن بود که اين

ساله  ۶دختران . جھنم سرمايه داری تبديل شود
اش ميليون ميليون با دستمزد ساعتی چند سنت، 
بدون داشتن حق دقيقه ای تنفس حتی برای رفتن 

ت ھای ممتد برای به توالت در طول ساع
ھر ھفته ده . سرمايه ھای بزرگ جھانی کار کنند

ھا کارگر به دليل نداشتن ابتدايی ترين امکانات 
ايمنی در عمق معدن ھا تسليم جوخه مرگ 

چين به عظيم ترين قطب اقتصاد دنيای . گردند
سرمايه داری مبدل گردد و توده ھای کارگر 

و بی چينی با تحمل شديدترين ميزان استثمار 
حقوقی فداييان سرمايه برای کاھش بار عظيم 

سرمايه زير ھر . بحران ھای اقتصادی شوند
نامی و در قالب ھر مکتب و مرامی سرمايه 

ھر کارگری در ھر گوشه دنيا بايد . است
بياموزد که راه رھايی او نه آويختن به اسم و 
مسلک و مکتب که روی آوردن به عمل 

 رمايه داریمشخص و متحد و متشکل ضد س
  . برای محو نظام بردگی مزدی است

  ٢٠٠٨ژوئيه 

 

 

 کارگر هنگام کار ١١کشته شدن 
باز ھم آوار سرمايه بر سر کارگران فرو ريخت 
. و دو کارگر ديگر را در دم تسليم مرگ ساخت

اين بار حادثه در محلی به نام ميدان نوبنياد رخ 
کارگران برای يک شرکت ساختمانی . داده است

آنان به دستور کارفرمای . ر می کرده اندکا
شرکت در حال گودبرداری بوده اند که ناگھان 
. با ريزش ديوار مجاور گود مواجه می شوند

کوه عظيم آوار الشه نحيف و فرسوده کارگران 
آنان که محيط . را در زير خود دفن می کند

حادثه را ديده اند اعالم کرده اند که ديوار به 
ع بندی الزم در آستانه ريزش دليل فقدان شم

اين حادثه ھمچون ھمه ديگرحوادث . بوده است

اما در فراخنای . حين کار بس ھولناک است
جھنم سرمايه داری ايران اين حوادث چنان 
بدون وقفه صورت می گيرند و چنان پشت سر 

بزرگتر و ھولناک تر روی می دھند  ھم در ابعاد
ايه می که وسعت دردناکی ھر يک بر ديگری س

در ھمين روز، شبکه خبر دولت سرمايه . اندازد
حادثه ای را در يکی از شھرھای استان 
خراسان رضوی به نمايش نھاد که در جای خود 
يکی از سياه ترين صحنه ھای کارگرکشی 

کارگر  ٩در اينجا . سرمايه در ھنگام کار بود
سوار بر کاميون حامل قير برای سرمايه دار 

. انی قير حمل می کردندصاحب شرکت ساختم

کاميون با يک خودرو تصادف می کند و بشکه 
کارگر بدون  ٩. ھای قير در جا آتش می گيرند

داشتن ھيچ راھی به فرار در ميان شعله ھای 
قير مذاب آتش می گيرند و می سوزند و در دم 

آنان به ھمان سرنوشتی دچار . جان می بازند
ک و شدند که ھمزنجيرانشان در شازند ارا

سعادت آباد تھران و بسياری جاھای ديگر دچار 
سوختن و خاکسترشدن در شعله ھای : آن شدند 

  . آتش سوزان سودجويی سرمايه در سراسرجھان

  ٨٧تير ١٩

 

 ساله را کشت ١۵آسفالت داغ سرمايه در کانادا يک کارگر 
آسمان سرمايه داری در ھمه جای دنيا يک 

ی، محروم رنگ دارد، رنگ توليد ارزش اضاف
و قربانی کردن  ساختن کارگران از ھستی

بشريت در بارگاه سودآوری ھر چه انبوه تر 

اين، قانون اساسی سرمايه در ھمه . سرمايه ھا
اين که طبقه کارگر و جنبش . جھان است

کارگری ھر کشوری تا چه ميزان توانسته باشد 
مانع تھاجم و تعرض ھر چه ھارتر سرمايه عليه 

و حقوق اوليه خويش شود حداقل معيشت 
موضوعی است که طبعاً در جاھای مختلف فرق 

اما سرمايه در ھر کجا که باشد کارش . می کند
سالخی ھر چه وحشيانه تر کارگر برای توليد 



ح کار وا رما و  ه   ح کارو وا رما و  ه     و

 
٢١ 

  ١٣٨٨ارديبھشت   ٢٩شنبه  سه    ٢  شمارهٔ  

کار کودکان در عظيم ترين . سود بيشتر است
بخش دنيای سرمايه داری به صورت بسيار 

 حتی در. وحشتناک و سفاکانه ای وجود دارد
جوامعی که سخن از منع کار کودکان می شود 
استثمار نيروی کار افراد خردسال از بين نرفته 

يک نمونه مشخص در اين زمينه قتل . است
ساله در کانادا ھنگام کار ساختمانی  ١۵کارگر 

در کانادا سال ھا است که . است برای سرمايه
سال سخن گفته شده  ١۶از منع کار افراد زير 

عمل وجود دارد غير از آن چيزی  اما آنچه در
است که سرمايه در رسانه ھای جمعی خود در 

ساله برای  ١۵اين کارگر . اذھان القا می کند
سرمايه دار صاحب يک شرکت ساختمانی در 

او با جثه . ايالت مانيتوبا کار می کرده است

نحيف و دست ھای الغر خود آسفالت داغ را در 
 ١۵اين کارگر  .کف خيابان پھن می کرده است

ساله در حين کار ھنگام خالی شدن آسفالت نيمه 
مذاب بر کف زمين در زير توده عظيم آسفالت 

  .دفن می شود

  ٢٠٠٨ژوئيه 

  

ی  ه ھما یر ک ه ھما ی ر ک ه ھما ی ر ک ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  ی ای ا ل کار جاد  یدای ا سا ان  ت کار یدرا  د سا ان  ت کار یدرا  د سا ان  ت کار    ...را  د
  

هماهنگی برای ايجاد تشکل سايت کميته 
طور روزمره به روز شده و ه ب کارگری

ارگری در آن منتشر اخبار جديد ک
 .گردد می

   

  :آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد
   

WWW.HAMAAHANGI.COM  
 

برای تماس با ما نامه الکترونيکی 
 :خود را به آدرس زير بفرستيد

  

 khbitkzs@gmail.com  
  

ه و آدرس برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرد
در . وارد کنيد" خبرنامه سايت"الکترونيکی خود را در قسمت 

توانيد در ھمين  صورتی که مايل به ادامٔه اشتراک نيستيد، می
  .قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد



ح کار وا رما و  ه   ح کارو وا رما و  ه     و

 
٢٢ 

  ١٣٨٨ارديبھشت   ٢٩شنبه  سه    ٢شمارٔه  

منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران
ده می شوندھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش  اق مرگ و نيستی ران در يک . از پيش به اعم

تيم ابقه ھس ان . سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی س ه چن ون ب اتی اکن شکاف طبق
اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران . زندگی با سرمايه داری باقی نمانده استورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و 

بستن جاده . روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم. تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست
  .اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شودھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه 

و يکی از . يامده استبا اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد ن
د جستعلت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراس ا باي ين ج ارگری را در ھم ه اگر . ری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه ک پيداست ک

انی ھا و فداکاری ھای خود مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فش
ات . ه جايی نخواھند بردراه ب ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پ

وق نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات : پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست  .پايه ای طبقه کارگر است کارگران ايران نسبت به حق
ه سطح متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم ونی شان ب ده کن ارزه ای سراسری در  به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکن مب

  .بديل آن ھا به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر استدرگرو ت -در مقابل ھجوم سرمايه در شرايط کنونی است که خود شرط الزم مقاومت -وسيع ترين شکل آن

ا  نفس طرح. اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھ
 مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای. ران استبه معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگ

د  .برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند که ا می گوين بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھ
ند . طالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنندکه آنان بايد اين م بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کش

ا. و بايد بکشند نم ام ار ک د من ک يکی ديگر بخورد؟  کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا باي
ان رويکرد و چرا بايد تمام ن ھم ره باشم؟ اي ارگر  ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھ ه ک ه بخش کوچکی از طبق ه مثاب ا ب ه م ه ای است ک زاوي

   .منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

  :رتند ازمطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبا

و اختصاص سھم ھرچه بيشتری از اين ثروت به ) »توليد ناخالص داخلی«(حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  - ١
  . ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود

  . ی جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنندسال بايد از محل ثروتی که کارگران برا ١٨تمام افراد زير  - ٢
  . کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد - ٣
 .برخوردار باشندتمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری  - ۴
  .بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد. تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵
  .ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
  . ت و پنجم ھر ماه پرداخت شودسال بايد حداکثر تا بيس ١٨حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد زير  - ٧
 .شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشند - ٨
  :تحقق اين امر درگرو آن است که. مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است - ٩
   .از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود -  
   .دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان اختصاص دھد -  

   .ايگان باشدبھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد ر -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
   .ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند -١۴
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨و جوانان زير  کار کودکان -١۵
   :برای تحقق اين خواست بايد . ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

   .زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند -  
  .ولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شودھر نوع دخالت د -  
  . ازدواج يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد -  
  .سالگی ممنوع شود ١٨ھرگونه ازدواج قبل از سن  -  
کاناتی رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و ام -  

   .ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود
ات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، آزادی تجمع و تمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی ھای سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشري -١٧

  .تحصن و راه پيمايی و تظاھرات برخوردار باشند
 .ايجاد ھرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد -١٨

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

 ١٣٨٨اول ماه مه سال 


