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 سرمايه باری ديگر جان گرفت 
  »يورت«پيرامون مرگ جانگداز کارگران معدن 

  

  انجاميد، اينبار فاجعه ای نفر٢٢ن  کمتر از پنج ماه از فروريزی ساختمان پالسکو در تھران که به جانباختۀبه فاصل

 زحمتکش ۀآزادشھر استان گلستان را به کام مرگ کشانيد و جامع» يورت« نفر از کارگران معدن ٢٢دھشتناک 

  . را در غم و اندوه از دست دادن اين فرزندان راستين کشور فرو برد ايران

گيری خود مقصر اصلی اين   اولين موضع تحقيقات نماندند، سراسيمه درۀسران رژيم اسالمی ايران اما منتظر نتيج

شرمانه  اين واکنش وقيحانه و بی. وليت آن را از دوش خود بردارندؤحادثه را کارگران معدن اعالم کردند تا بار مس

 ولين اين رژيم از پيش به کمبودھا و نبود امکانات ايمنی در اين معدن در اطالع بودند و علیؤدھد که مس نشان می

گونه اقدامی  ھای مکرر معدنچيان جھت رفع کمبودھا و افزايش تجھيزات ايمنی، ھيچ  و درخواسترغم اعتراضات

. آيد که تجھيزات ايمنی معدنچيان فرسوده بودند  ربيعی چنين برمیۀاز گفت. در رفع اين موارد به عمل نياوردند

يزات را با ھدف کاھش حوادث  نوسازی معادن استان، موضوع نوسازی تجھۀکميت«مطابق اظھارات او قرار است 

بيرون خواھد آمد، » تحقيقات متخصصين«دانند که آنچه از درون اين  ھمه می) تأکيد از توفان(» .پيگيری کند

 ۀ سرپوش نھادن بر واقعيات، ذھن جامعا رژيمی است که کوشش دارد تا بۀحقيقيت نخواھد بود، بلکه تالش مذبوحان

ولين دون ؤمعدنچيان، يکی از مس» اھمال«رسد که در کنار  د؛ بعيد به نظر نمیکشانايران را به انحراف بکارگری 

  . پايه را ھم مقصر معرفی کنند تا بدين ترتيب اين مصيبت ھم به دست فراموشی سپرده شود

شوند، زيرا که نظام  گاه فراموش نمی ی ھيچاما چنين فجايعدر ذھن آگاه و بيدار کارگران و زحمتکشان ايران 

کارگران . دھد آفريند و جان و مال کارگران را در معرض خطر و نابودی قرار می داری ھر روز فاجعه می هسرماي

نوان مسبب اصلی و داری جمھوری اسالمی را به ع  جانگدازی رژيم سرمايهۀايران حق دارند که در پشت ھر حادث

 ۀ ساعت کار، با حقوق ماھيان١۶که با »يورت«چيان معدن  توان باور کرد که معدن به سختی می. بيندواقعی آن ب

 ماه حقوق معوقه در بدترين شرايط کاری و ايمنی مشغول به کار بودند، از ١١ ھزار تومان، با ٩٠٠کمتر از 

ھنگامی که رژيم سرمايه داری ايران کارگرانی را که . تجھيزات ايمنی مناسب و به روز ھم برخوردار بوده باشند

ھای طوالنی مدت  دھد و يا به زندان و حبس شوند، با شالق و تازيانه پاسخ می يزشان معترض میبه تعويق حقوق ناچ
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امنيت . ھای صاحبان سرمايه باشد» دغدغه«توان باور داشت که تأمين جان آنھا از  کند، چگونه می شان می محکوم

سرمايه را درک کرد تا اظھارات کافيست اين منطق . کاھد ساز است و افزايش آن از سود می جان کارگر، ھزينه

  .  شک و ترديد نگريستۀول رژيم را با ديدؤھای مس مقام

 جان و امنيت ادھد، حت است که ھمه چيز را تحت الشعاع خود قرار می» کسب سود«برای سرمايه آنچه مھم است، 

کفايتی  يبرالی، بیھای نئول و سياست» ھا سازی خصوصی« منطقی ۀنتيج» يورت«ی نظير معدن فجايع. ارگر راک

وجدان است كه چنين وضع  داران بی سياسی، قلع و قمع سنديكاھای مستقل كارگری و بازگذاشتن دست سرمايه

  . آفرين را برای كارگران به ارمغان آورده است جھنمی و مرگ

كردن  مالای جز پاي اين رژيم حامی سرمايه وظيفه. ول و مسبب اصلی اين فاجعه استؤرژيم جمھوری اسالمی مس

المللی پول و بانك جھانی  رقصی برای صندوق بين ن كارگری و خوشكردن فعاال حقوق كارگران، سركوب و زندانی

  . كارگری ندارد ۀھای اقتصادی نئوليبرالی در قبال جامع و اجرای سياست

كارگری و  دھای اين جانباختگان، رژيم ض ضمن ابراز تسليت و ھمدردی با خانواده) توفان(حزب كارايران 

 .كند  محكوم میداند و آن را قوياً  داری جمھوری اسالمی را مسبب اصلی اين فاجعه می سرمايه

خشم و نفرت عموم مردم ايران نسبت به رژيم تبھكار جمھوری اسالمی، رژيمی كه ھر روز در ايران فاجعه 

  .ه آتش خواھد كشيداش را ب ور خواھد شد و بنای پوسيده و ارتجاعی آفريند، سرانجام شعله می

  !و زحمتکشان ايران دست کارگرانه داری جمھوری اسالمی ب سرنگون باد رژيم سرمايه

  ! کارگران وحدت وتشکيالت استۀچار

  !ی بشريتئزنده باد سوسياليسم اين پرچم رھا

  )توفان(حزب کار ايران 
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