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  نچريکھای فدائی خلق ايرا

 ٢٠١٧ می ٠٧
  

  زغال سنگ آزاد شھر، مرگ کارگران معدنۀفاجع
  ! جنايتکار بورژوازی ايرانۀافشاگر چھر

 

، ١٢ساعت    ، دقايقی بعد از١٣٩۶ ]ثور[ ارديبھشت١٣روز چھارشنبه 

 واقع "زمستان يورت شمال غربی"آزادشھر ، معدن زغال سنگ  انفجاری در

زيادی از کارگران در استان گلستان رخ داد که به کشته و مجروح شدن تعداد 

  .شاغل در اين معدن منجر شد

عداد واقعی کارگران کشته شده و رغم گذشت دو روز از اين حادثه ، ھنوز تبه 

 وزير کار جمھوری اسالمی در مصاحبه ای مرگ علی ربيعیاما . رسمی روشن نشده است طوره مجروحان ، ب

شرايطی اعالم شده که ھنوز از سرنوشت کارگرانی که در عمق معدن  اين آمار در  .ئيد کرده استأکارگر را ت ٣۵

د که ابعاد فاجعه از آن چه در رسانه ھا به صورت ھنائن نشان می دنيست در حالی که قر محبوس شده اند خبری

  .بزرگ تر و دردناک تر می باشد قطره چکان منعکس می شود

را به درد می آورد ،  از اين که خود اين فاجعه و مرگ تعداد زيادی کارگر رنج ديده قلب ھر انسان شرافتمندیجدا 

 - ی که می ريزند تمساحھای  اشک ۀبه رغم ھم -المی با اين حادثه ولين دزد و جنايتکار جمھوری اسؤبرخورد مس

  .درد اين فاجعه را دو چندان می سازد

شدن حجم باالئی  تاکنون منتشر شده در رسانه ھای جمھوری اسالمی نشان می دھند که دليل اين انفجار جمعاخبار 

 به دليل بوده و ضعف اين سيستم دقيقاً   معدنۀدليل ضعف سيستم تھوي  قابل اشتعال و خطرناک بهھای از گاز

علی واقعيت باز ھم   اما به رغم اين  .است محيط کار بوده آزمندی کارفرما و عدم صرف ھزينه جھت ايمن سازی

" انگاری سھل" دليل انفجار را يشگی اين رژيم مدافع سرمايه داران،اسالمی به روال ھم  وزير کار جمھوریربيعی

. لوکوموتيو حمل زغال سنگ اعالم نمود برای روشن کردن" باتری به باتری"ده از روش کارگران معدن و استفا

کوشيد تا دليل اصلی فاجعه يعنی جمع شدن حجم باالئی از گاز در معدن  اين وزير مزدور با چنين ادعای وقيحانه ای

  .دالپوشانی کن ، گاز ھای جمع شده باشدۀکه قادر به تخليرا تھويه ای  و فقدان سيستم

است که تحت حاکميت جمھوری اسالمی، سرمايه  واقعيت ھولناکی که امروز در جلوی چشم ھمگان جريان دارد اين

سودھای ھر چه کالن از دسترنج کارگران چنان شرايط کاری دردناکی  داران، اين انگل ھای اجتماعی برای کسب
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سخنان يکی  اين واقعيت در. شی برخوردار نيستوجود آورده اند که گوئی جان آن ھا از ھيچ ارز برای کارگران به

 والنؤبار ھا عدم ايمنی محيط کار را به مس ": اخير گفتۀوی به دنبال فاجع. از کارگران معدن آزادشھر عيان است

نيز نشان می  سخنان ديگر کارگران اين معدن. "شد کرد از کار اخراج می تذکر داديم، اما ھر کسی اعتراضی می

وقوف داشته است که ھر آن ممکن است   بر اين امردھند که کارفرما از عدم ايمنی محيط کار مطلع بوده و کامالً 

آن ".  شد روز گذشته بوی گاز در معدن استشمام میاز ": که گفتند کارگران. فاجعه ای برای کارگران معدن رخ دھد

است و   بستهۀطرفه و محوط به صورت يک ":توصيف کردند که ھا ھمچنين شرايط تونل معدن را به اين صورت

 ۀھم" .دھند تونل بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست می گيرد ھمه موجودات زنده در وقتی انفجار صورت می

 مرگ کارگران غير قابل ۀوليت کارفرما و دولت پشتيبان وی در فاجعؤمس اين واقعيات بيان گر آن است که

ھمين کارگر " .شد طوری نمی معدن ايمنی داشت که ايناگر : "به قول يکی از کارگران اين معدن. ی باشدالپوشانی م

  . کارگر ھا نبوده و نيستۀفکر جان او و بقي کيد می کند که کارفرما بهأت

مال زمستان يورت ش "گر آن ھستند که صاحبان معدن زغال سنگيات فوق، تمامی شواھد موجود بيانواقعبر اساس 

صرف ھزينه جھت ايمن سازی محيط کار ، با جان  نيز ھمچون بقيه سرمايه داران زالو صفت به جای" غربی

با استناد به آموزش ھای انگلس، آموزگار . ھولناکی گشته اند کارگران بازی کرده و موجب وقوع چنين جنايت

نمی شوند  ن نه فقط مجازاتان آن، قاتالقتل فاجعه باری که در جري. است" قتل عمد " کارگر، اين يکۀبزرگ طبق

  .می دھند بلکه تحت سلطه رژيم حامی شان به کسب و کار جنايت آميز خود ھمچنان ادامه

فاجعه ای دردناک بدل شد نه اولين سانحه   است که انفجار در معدن زغال سنگ در استان گلستان که بهواقعيت اين

 ما ۀوقوع اين گونه جنايات ذاتی نظام سرمايه داری حاکم بر جامع که اچر. حين کار است و نه آخرين آن خواھد بود

به خصوص تا زمانی که رژيم ھای  تا اين نظام استثمارگرانه پابرجاست باز ھم تکرار خواھد شد؛ می باشد و

اھد خو کارند، آزمندی سرمايه دار ، باز ھم جان کارگران بسياری را ديکتاتوری ھمانند جمھوری اسالمی بر سر

  . گرفت

آزاد  غال سنگزسران جمھوری اسالمی با وقاحت ھميشگی شان به ابراز ھمدردی با کارگران معدن  اامروز حت

زمستان " معدن  جانباختگاناما برای طرفداران کارگران شريف و زحمتکش ايران ، ھمدردی با. شھر می پردازند

اين  .م گرددأ داری با ھمه رژيم ھای حامی اش توکوشش در تشديد مبارزه جھت نابودی سرمايه بايد با" يورت

بگذار خون :  " منعکس شدهراھی که در فرياد کارگران معادن آستوری در اسپانيا. راھی دشوار و خونين است

و بی رحمانه  کارگران جز با مبارزه ای قاطع. "رودخانه ای ، بر سنگفرش خيابان ھا جاری گرددستمکاران ، چون 

  .خود دست يابند و حکومت ھای ديکتاتور حامی شان ، نمی توانند به رھائین خود با قاتال

  !اسالمی نابود باد رژيم کارگر ستيز جمھوری
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