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  !اين بار معدن زغال سنگ آزادشھر: تکرار فجايع مرگبار مراکز کارگری

  

  

  

 کارگر ٣٥لستان تاکنون متری تونل معدن زغال سنگ زمستان يورت آزادشھر گ١٨٠٠فاجعۀ انفجار گاز در عمق

 کارگر مصدوم نيز پس از بيرون کشيدن از زير آوار، به ٢٧عالوه بر اين،. معدن را به کام مرگ کشانده است

ضجۀ . بيمارستان منتقل شدند و بقيۀ کارگران ھنوز در اعماق معدن مدفونند و سرنوشت شان نامعلوم است

 مرگ و زندگی نان آورشان، سيل خشم و درد کارگران بازمانده خانوارھای داغدار و چشمان خونبار در انتظار خبر

معادنی که در آنھا تنھا سود . در سوگ ھمکارانشان، ابعاد ديگری از فاجعۀ انسانی اخير در معادن ايران است

سرشار از استخراج مواد کانی شان، توجه را برمی انگيزد و شرايط کار و زندگی کارگرانی که در اعماق زمين با 

محرومترين و بی حقوق ترين بخش کارگری ايران . اند، پنھان مانده است مرگ و زندگی خود، سود و ثروت آفرين

  . با شرايط کاری که يکی از باالترين ميزان ھای مرگ و مير و حوادث کار را برای کارگران فاقد ايمنی دربر دارد
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 شان ۀعقب انداخته می شد، وضعيت بيم) اه م٧( معدن زمستان يورت، ماه ھا مزدشان ۀکارگران جان باخت

نابسامان، قراردادی و حداقل بگير بودند، با ساعات کار و شيفت ھای طاقت فرسا و در غياب ھرگونه بازرسی 

ی خويش را نداشتند چرا که خواست تشکل مستقلی ئدستگاه ھای نظارتی، حتی حق دفاع از حقوق و مطالبات ابتدا

محسوب شده و محاکم قضائی و نھادھای انتظامی دست در دست " جرم امنيتی"فاع کند، که از منافع معدنکاران د

کارفرمايان دولتی و خصوصی، کارگران معترض را به شالق و زندان و اخراج محکوم می کنند، ھمان احکام 

ن قرون وسطائی که کارگران معدن طالی آق دره، کارگران معدن چادرملو، کارگران معدن بافق، کارگرا

  . پتروشيمی رازی و ساير بخش ھای کارگری معترض را زير منگنه می گذارد

والن را ؤشمار باالی کارگران جان باخته، مجروحان و مدفون شدگان زير آوار قتلگاه معدن آزادشھر، وزيران و مس

رغم اعالم کارشناسان محل که ھنوز علت حادثه در دست بررسی باالخره به منطقه کشاند و مضحک اين که به 

در نبود حمايت ھای قانونی الزم از کارگران، . را علت فاجعه دانست" خطای انسانی"است، وزير کار بالفاصله 

ی تشکل ھای مستقل کارگری و سرکوب شديد آنھا، عدم دخالتگری نمايندگان واقعی کارگری در ئجلوگيری از برپا

ت ھای بازرسی از خود کارگران در مسايلی که مستقيماً با جان و سرنوشت کارگران أ ھای کار و نبود ھيمحيط

مربوط است، روشن است که سرمايه داران سودجوی حاکم و عوامل ريز و درشت آنان بر مثله کردن و کشتار 

حادثۀ آتش سوزی (می گذارند "ھیمشيت ال "او يا حت» بی دقتی و بی احتياطی کارگر«کارگران در محيط کار نام 

و گريبان خود را از ...) توليدی خيابان جمھوری و کشته شدن دو زن کارگر، فاجعۀ آتش سوزی ساختمان پالسکو و 

عزای عمومی مردم و وخامت اوضاع منطقه، آنان را وادار کرد که بر بالين . سوانح کار خالص می سازند

ه و با ترفند دادن وعدۀ درست شدن وضعيت بيمه به کارگران، از احتمال کارگران مجروح در بيمارستان حاضر شد

  .اعتراضات پيش رو بکاھند

ی که کوچکترين ئقانون گذارانی که بسياری از مراکز کارگری را از شمول قانون کار خارج نموده اند، نھادھا

رای جان کارگران ذره ای ارزش قائل نظارتی بر کارگاه ھای فاقد شرايط ايمنی ندارند، و سيستم ظالمانه ای که ب

ی که در خدمتش  انسانيآنان به ھمراه کل نظام ضد. ول وقوع تمامی سوانح دلخراش محيط کار می باشندؤنيست، مس

.  محاکمه و مجازات اندۀسر می برند، در مرگ دلخراش و نقص عضو ھزاران انسان زحمتکش، مقصر و شايسته ب

ات بھينه به شھروندان با پستی و وقاحت بر سر جان انسان ھا وارد معامالت تجاری  خدمۀی که به جای ارائئنھادھا

گرديده و با صحنه سازی و رياکاری خون قربانيان را پايمال می سازند تا چند صباحی ديگر بايد در پست ھای خود 

  ! ننگ و نفرت بر چنين بساط منحط و سياه باد. لم بدھند

  یکارگران پروژه ھای پارس جنوب

  جمعی از کارگران پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر و بندر امام

  فعاالن کارگری جنوب

  فعاالن کارگری شوش و انديمشک

     کرج-جمعی از کارگران محور تھران  
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