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ر کارگکي کارگران هند و قتل زي قهرآمزشيخ  

 
هشتاد وهفتتيرم هدجه )منطقه تهران(کميته هماهنگی     
                                                                                                                                  

 امي قه،ي سرمااتي از فشار استثمار و جناني و خشمگی عاص،ی کارگر هند۴٠ ٠٠٠،  ٢٠٠٨ هي ماه ژوئ۶ شنبه کيروز 

 هي خود با صاحبان سرماني نبرد خونداني مرکز الماس هند، را به مني گجرات، بزرگ ترالتياکردند و شهر باوانگار در

علت  . بردندورشي  هيسرما حبان منازل صا  و کارخانه کوچک  د به چن کارگران.  ساختندليتبد  ی دارهيدولت سرما و

 ني اهيکارگران مدت ها است که عل.  آنان است یزندگ رقت بارتيسطح نازل دستمزدها و وضع کارگریشورش توده ها

 مطابق معمول.  داده استی مبارزات روني در امتداد اهي ژوئ۶ زشي در مبارزه و اعتراض و اعتصاب اند و ختيوضع

کارگران را به  ازیکي هجوم برده ، ی کارگران عاصینفر به صفوف چند ده هزارهي سرکوب سرمای و قواسي پلیروين

. کرده اندی از آنان را زخمیادي در آورده  و شمار زیضرب گلوله از پا   

 ی صادر مکايالماس هند به آمر.  گجرات به تراش دادن الماس مشغول هستندالتي مختلف ای کارگر در حوزه هاهزاران

 تر مي تر و عظعي صاحبان معادن را رفی هاهي حاصل از فروش آن به طور مستمر کوه سرمای غول آسایشود و سودها

 ديآن را تول ازیجواهرآالت ناش الماس ها وني اشي خویسا که با کار سخت و توان فریهندکارگرصدها هزار.  سازدیم

 آنان زي ها همان دستمزد ناچی که فشار هولناک گرانیحال نگرفته اند، دری اضافه دستمزدچي کنند چند سال است که هیم

 ٢۵ تا ١۵فقط   هر قطعه الماسدي تولیآنان برا. هستند دستمزدشيافزا %٢٠کارگران خواستار. کرده استزتريرا هم ناچ

آنچه کارگران .  دهدی آنان را نمیکارگران و خانواده هارينمو حقوق کفاف نان بخورزاني منيا. رندي گی دستمزد مهيروپ

 نيکه هر کدام از ا  است یطي در شراني کند، و ای سنت تجاوز نم۵٠ تا ٣٠ از رندي گی هر قطعه الماس  مديدر قبال تول

. ستي نی مرزچي داران را ههي همه، ستم سرمانيبا ا.  رسدی به فروش می نجومی هامتي قبه ايقطعات در بازار روز دن

رونق   زانيم راي زست،ين  مقدورشانيحقوق کارگران برا  شي افزارشيپذ که   اعالم کرده اند یري نظی بآنان با وقاحت

! دهدی کار را به آنان نمني روز اجازه اطيبازار الماس در شرا    

 از یاري معدن که در بسني آتش خشم کارگران را نه فقط در ای حقوقی و فقر و بی و فشار گرسنگهي استثمار سرماشدت

 گواه  انفجار موج خشم دي و مراکز کار و تولهي صاحبان سرمای به خانه هاورشي.  هند شعله ور کرده استاالتي اگريد

شهر  قبل در  هفته کيکارگران  اعتراضات . ستين موجود   تيوضع به تحمل   است که قادریکارگر ميتوده عظقهر و

 داران در مقابل موج رو هيسرما. منطقه باوانگار را دربرگرفته استشد، اما دامنه آن اکنون  آغازاالتي انيهم دریگريد

 ی بران فراخواکيصدورصورت ازشهر انجمن الماس درسيرئ.  شده اندمهي سراسیاديبه گسترش شورش ها تا حدود ز

. دستمزد کارگران سخن رانده استشيافزا% ٢٠ با انيتوافق کارفرما    

)منطقه تهران(يته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگریمک  
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