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ی بررردم مررددی در گوشرره ای از ایررک کرررم خرراکی سررر بررر خررا  مرری ا تررد کررارگری یرر  ثانیرره یرر  15در هررر 

در هرریج گن رری روزانرره عنرریک  عرردادی  [1]هرردار کررارگر در محررک هررای کررار  تررک  ررا  مرری شرروند  3روز هررر 

در ماههررای اخیررر بررا بررد ر شرردن شرررای  کررار و شرروند گررد گنررگ  بیررا ی برریک کررار و سرررمایه   تررک  ررا  نمرری

 شررککی زنرردگی برررای کررارگران  یررر  ابررک  حمررک شررده شرررای  زنرردگی و ب فررو   شررار ا تفررادی کمررر

میلیونهررا   ررو ایررک  بیرری اگتمررا ی ب ررا ر زیررر خرر   یررر بررودنی برره خررا ر گرسررنه بررودنی هررر روز اسرر   

میلیونهررا   ررو ایررک  بیرری اگتمررا ی ب ررا ر  شررارهای ناشرری از سرر تی   شرررمندم زن و ب رره هایشرران ه ررتند

در نتیجرره کررارگران   ررادر برره ادامرره زنرردگی نی ررتند کرراری  رودسررتی محررک کرراری  حییررر و  رروهیک محررک کررار 

  خررود کشرری و ا ترررام مرری کننرردبرره زنرردگی برررده وار خرروین واکررنن نشرران داده خودکشرری  برره شررکک

   بدیک شده اس  صفحات روزنامه ها یا رسانه های اگتما یدر دی ر به ی  خبر  ادی کارگران 

 در  اضرر ب و آب شرررک   ررراردادی کررارگر یرر  یتررر همرری خودکشرری هررا بیرران ر نررو ی ا ترررام اسرر   

 اسررتان لنررده شررهر در کررارگر یرر   کرررد خودسرروزی ا ترررام در بررودی شررده برکنررار کررار از کرره الهیجرران

 پایرران خررود زنرردگی برره م ررکک اگرراره برررای ودیعرره پررول  رریمیک در نررا وانی دلیررک برره بویراحمررد و که یلویرره

 یر  خودسروزی  داد پایران خرود زنردگی بره اسرلحه برا ایر    وابر  از عروار شرهر اهرک اخراگری کارگر  داد

 دخانیررات شرررک  کررارگر   ومررانی میلیررون 1۰ برردهی پرداخرر  در نررا وانی دلیررک برره یاسررو  در کررارگر

 کررارگر دو خودکشرری  زد آ ررن را خررود  کررار محررک در  رروبی  و ان رربا ی  نبیرره برره ا ترررام در گرگرران

 شررهر در پلیمررر پادنررا شرررک  در کررارگر یرر  خودکشرری برره ا رردا از کررار   اخرررا  ب ررا ر  ررارابی پتروشرریمی

    خودکشی    دویک استان البرز صنعتی

یر  نرو   و ی یر  نرو   ایرانشرور  نرو  یر  خودسروزی بره ا ردا در  یاس با اشکال دی رر خودکشریی 

در سررالهای اخیررر بررا خررراب شرردن بیشررتر زنرردگی کررارگران و بررا شرردت   ناهنجررار اسرر  وضررعی  برره ا ترررام

نررررو خودکشررری در محررری  هرررای کرررارگری و در میررران خرررانوده هرررای کرررارگری ا رررداین  ییرررا تک  یرررر

عشررم یری یا ترره اسرر    ررور  لجررا  گ رری تهی بیکاریهررای گ ررتردهی دسررتمددهای معو رره و    ب ررن بیشررتری 

از  بیرره کررارگر را برره زیررر خرر   یررر م لرر. سرروس داده اسرر   لررذا سرررمایه داری نرره  نهررا برره  نرروان  تررک  مررد 

هرا بلکره م رئول مررل میلیونهرا ان ران اسر  کره شررای  زنردگی بره آنهرا  حمیرک میکنرد   م ئول خودکشری

ایررک م ررئله را برره روشررنی  وضرری  « وضرر   بیرره کررارگر در ان ل ررتان»ان لررد در بررسرری خررود در کترراب 

 میدهد:
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مرری آوردی آن هرری آسرریبی کرره برره مرررل وی  زمررانی کرره  ررردی برره  ررردی دی ررر آسرری  گ ررمی وارد"

را مررا  تررک  یررر  مررد مرری نررامییی و هن ررامی کرره شرر د ضررارب از پررین بدانررد کرره آسرری  ایررک  بیانجامرردی

آن رراه  مررک او را  تررک  مررد مینررامیی  هن ررامی کرره گامعرره  یشررد خواهررد منجررر میابررک وارده برره مرررل  ررر 

  یررر و زودرس صررد هررا پرولتررر را در عنرران وضررعی  رررار مرری دهررد کرره آن هررا ب ررور حررتی برره دا  مرگرری

 بره یرا و گلولره ناشری از ا مرال خشرون  کره مررل در اثرر شرلی  مانرداز همران بره مرگری ا تنردی مری  بیعی

را از شررررای  الز  حیرررات محررررو  سررراخته و آن هرررا رادر  ان ررران هرررداران گامعررره و تررری شمشررریری ضررررب

هررا را برره زور عرروب آن کرره و ترری نی ررتندی کررردن شرررای ی  رررار مرری دهررد کرره در آن  ررادر برره زنرردگی

  ررا اسر  شررای  ایرک ناپرذیر اگتنراب نتیجره کره مررل  را بماننرد شررای  ایرک در کره سرازد می مجبور  انون

فررر اگبررارا  ربررانی ایررک شرررای  ن هررداران ایررک کرره دانررد مرری هرری خرروبی برره و دانررد مرری گامعرره و ترری یرسررد

 مررک گامعرره یرر  نررو   تررک  خواهنررد شرردی و بررا وگررودایکی شرررای  مربو رره را بر رررار ن رراه مرری داردی ایررک

 نمرری کررد هرریج کرره  تلرری خائفانررهی و پنهررانی  تلرری  رررد  یرر   وسرر   مررد درسرر  م ررک  تررک ی مررد اسرر 

بینرردی   تلرری کرره ارراهرا  تررک نی رر ی زیرررا کرره ک رری  ا ررک را نمرری  کنررد د ررا  خویشررتک از آن  بررال در  وانررد

برره ن ررر مرری آیررد عرررا کرره در آنی  عرررم برره  مررک  زیرررا کرره مرررل ایررک  ربررانی عونرران مرگرری  بیعرری

  مرردی  تررک برره ار کرراب اینجررا در حررال درهررر ولرری  وایفرره انجررا   ررا اسرر   ملرری برری از ناشرری بیشررتر آمررده

 " اس  محرز

شرررای  زنرردگی  یررر ان ررانی خررود اسرر   کررارگران برره امررا  ررردی خودکشرری کررارگران ا ترررام  بیررا ی 

خودکشرری یررا ایررک نررو  ا ترررام عررارم کررار و یررا راه حررک نی رر   برره گررای آن بایررد بررر همب ررت ی  بیررا ی 

 خودکشری کننردآیرا اصروال  ر ری مری کنرد کره کرارگران م رتییما  کارگران و ا ترام گمعری  اکیرد کررد 

یررا  وسرر  ن ررا  بربررر سرررمایه داری و بررا مرررل  رردریجی و گرسررن ی  برراه شرروند  آیررا مرررل  رردریجی هرری 

و  کشرتار  ردارمایه داری اسر  شرکنجی س رتیما ی  از سروی ن را  سر همرراه برا  بیه ای هایمران کره بنرو ی

 یا ته نی    

 !همزنجیران

رهاننررده ای در کررار نی رر ی نرره خرردای نرره شرراهی نرره   نرراگی و و نبایررد  ررداو  یابررد خودکشرری راه حررک نی رر 

د را  از سر   معیشر  مرای  نهرا از امکران پرذیر اسر    کرارگران  نهرا بدسر  خرود کرارگران  هرمانی رهائی

 ریرر. مبررارزه  بیررا ی امکرران پررذیر اسرر   مررا در ا تراضررات خررود  نهررا میترروانیی برره  رردرت  بیررا ی خررود 

متکرری شررویی  مررا  نهررا بررا گ ررتر  مبررارزه برره دی ررر صررنای  و ک رر  همب ررت ی برررادران و خررواهران  بیررا ی 

نرریی   نهررا از زمرریک  بیررا ی خررود  ررادر خررود مرری  رروانیی خواسررته هررای خررود را برره بررور وازی  حمیررک ک

خررواهیی بررود حمرر ت بررور وازی را د رر  نمررائیی   نهررا در سررایی مبررارزه و همب ررت ی  بیررا ی اسرر  کرره 
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خالیان نعمرات بشرری میتواننرد نره  نهرا از سر   معیشر  خرود د را  کننرد بلکره زمینره را بررای محرو بردگری 

 .مددی مهیا سازند

سررمایه داری ه ر  مرا نره  نهرا بایرد شراهد عنریک گنایرا ی بلکره از حن  رو ا بردگی مددی ه ر ی  را ن را  

آن بررد ر شرراهد مرررل  رردریجی و شررکنجه وار همدنجیرانمرران در گررای گررای ایررک کرررم خرراکی باشرریی  

ن ررا  بربررر و ک یرری سرررمایه داری برره زیررر کشرریدن از  ریرر.  نهررا رهررائی مررا از گنایررات روزانرری سرررمایه داری 

 امکان پذیر اس  

 اکبری یروز 

 14۰1مرداد  27
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