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 فاجعۀ معدن زغال سنگ آزاد شھر
  !وليت سرمايه داران و رژيم جمھوری اسالمیؤکشتاری بزرگ با مس

  

 نفر از کارگران ٣٥گلستان تاکنون »  آزاد شھرزمستان يورت«غال سنگ زمتری تونل ١٨٠٠انفجار گاز در عمق 

 نفر نيز مصدوم شدند که پس از بيرون کشيدن مصدومان از ٢٧در اين حادثه . معدن را به کام مرگ کشانده است

چه چيزی می تواند درد و تألم خانواده ھای  قربانيان معدن يورت را کاھش . زير آوار، به بيمارستان انتقال يافتند

 که ئیکسانی که خود عامل مرگ اين کارگران ھستند می توانند درمانی برای تسکين مصيبت خانواده ھادھد؟ آيا 

نان آورشان را از دست داده اند بيابند؟ آيا ھمسران، فرزندان، پدران و مادرانی که داغ مرگ عزيزان خود را ديده 

ن و مسؤوال ناميد عبور کنند؟ آيا کشتاری بزرگا  از کنار اين رويداد مھيب که بايد آن رءاند، می توانند بی اعتنا

سادگی گريبان خود را از اين جنايت خالص کنند و پس از چند ماه طبق معمول با می توانند بنھادھای حکومتی 

  صدور يک گزارش غير واقعی، فاجعه آفرينی خود و وابستگان خود را مسکوت بگذارند؟

ن شکل گرفته و با زندگی و خون کارگران به بقای ننگين خود ادامه می نظام سرمايه داری با زندگی و خون کارگرا

اين نظام برای انباشت ھرچه بيشتر سرمايه و ثروت سرمايه داران، زمينداران و سردمداران نظامی و اداری . دھد

آن می خدمتگزار آنھا، ھر روز و ھر ساعت توان جسمی، روحی و فکری کارگران را به تحليل می برد و بر شدت 

اين نظام برای صدھا ميليون کارگر در سراسر جھان، فقر، بيکاری، بيماری، نا امنی، آوارگی، بی اعتمادی . افزايد

نظام سرمايه داری برای بقای خود و . به آينده، تلخ کامی، از خود بيگانگی و تباھی به ارمغان آورده و می آورد

ون تن از کارگران و زحمتکشان را در سراسر جھان در ارتش ھای منافع استثمارگرانۀ سرمايه داران، ده ھا ميلي

سرکوبگر و تجاوزگر و يا نيروھای شبه نظامی به قاتل خواھران، برادران، فرزندان و پدران و مادران خود و يا به 

به از اين رو برای سرمايه داران و خدمتگزاران شان، . گوشت دم توپ در جنگ ھای ناعادالنه تبديل کرده است

ی، حفاظت از زندگی و سالمت کارگران اولويتی به حساب نمی ئويژه در شرايط بحران و بيکاری ھای وسيع توده 

به ھمين دليل است که می بينيم به ھشدار کارگران در : اين آخرين چيزی است که ممکن است بدان فکر کنند. آيد

ليل است که بازرسی و نصب تجھيزات و مراقبت ت گاز در معدن آزاد شھر توجھی نمی شود؛ به ھمين دأمورد نش

ھای ايمنی وجود ندارد و يا ناقص و معيوب است؛ به ھمين دليل است که کارگران معدن زمستان يورت آزادشھر 
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 ساعت کار کنند؛ به ھمين دليل است که طبق گزارش سايت تسنيم وابسته به ١٦ روز متوالی روزانه ١٥مجبورند 

 ھزار تومان در ماه است به رغم ٧٥٠ جاری، مزد کارگران اين معدن ]ثور[ ارديبھشت١٦يخ سپاه پاسداران در تار

ن شده است که خود کمتر از يک يي ھزار تومان در ماه تع٩٣٠  به ميزان تقريباً ١٣٩٦که مزد حداقل برای سال  اين

و  يمه يا بيمۀ حوادث نيستند؛چھارم خط فقر است؛ به ھمين دليل است که طبق برخی گزارش ھا کارگران اين معدن ب

  .... ماه به عقب افتاده است ١٨نيز به ھمين دليل است که پرداخت مزد کارگران 

آری، اينھا ھمه نتايج نظام سرمايه داری است، نظامی که در آن کارگر ابزاری بيش نيست آن ھم ابزاری کم ھزينه 

 بوروکراتيک با ردای مذھبی بر –سرمايه داری نظامی اين وضعيت به ويژه در ايران که . و به آسانی قابل تعويض

سرمايه داری حاکم بر ايران و رژيم جمھوری اسالمی درست مانند رژيم . آن حاکم است وخيم تر و فجيع تر است

، پاکستان، وريا، يونان، فليپين، ترکيه، کارجنتاين، رژيم ھای نظامی ايلی، رژيم سوھارتو در اندونزيچ در چيتپينو

 مانند مصر، عراق، سوريه، عربستان سعودی و غيره با تکيه بر قھر نظامی، ئی؛ و نيزرژيم ھا)ميانمار (برمه

شکنجه و اعدام دسته جمعی مخالفان حکومت می کند و درست مانند آنھا صاحب منصبان نظامی و اداری و مذھبی 

در نظام . دگی مردم چنگ انداخته انددر اين نظام ھا نه تنھا بر قدرت سياسی بلکه بر قدرت اقتصادی و بر زن

سياسی ايران که حکومت دينی است سلطۀ سياسی و اقتصادی حاکمان با فريب و تزوير دينی و ستم مذھبی و ملی و 

  .      نظامی گری تکميل شده است

توجيه فجايع حوادث کار و شانه  برای شرکت ھا و ديگر مؤسسات سرمايه داری و کارگزاران اين نظام معموالً 

خالی کردن از عواقب پس از وقوع حادثه در مراکز کار به کارفرمايان توصيه می کنند که در محل کارخانه و 

 نصب کنند که با خط درشت بر روی آن نوشته شده ئیفضاھای ديگری که کارگاه را در آنجا تجھيزکرده اند، تابلو

کشيدن سيگار موجب «ان که برروی پاکت سيگار نواری چاپ شده است، ھمچن. »اول ايمنی بعد کار«است، 

اين ترفند ھا، فريب کاری ھای بزرگی ھستند که نظام سرمايه داری با نعل وارونه زدن، می کوشد . »سرطان است

 و حقانيت خود را با شعار انسان دوستی اما در واقعيت امر برای انحراف اذھان عمومی از انباشته شدن سرمايه

در ايران در سايۀ حاکميت سرمايه داران بوروکرات و . ثروت در يک قطب و کار و فقر در قطب ديگر، توجيه کند

نظامی و به يمن سلطۀ سياسی و اقتصادی قلدران چکمه پوش و دستاربند حتی اين ظواھر فريبنده نيز کنار رفته 

. نه رفتن تازيانه برگردۀ نحيف کارگران حاکم کرده اند برده داری نو را با نشاۀاستثمارعريان و مطلق به شيو. است

معادن به دليل واقع شدن در مناطق کوھستانی و يا . اما وضعيت کارگران معادن از اين نيز وحشتناک تر است

کويری و ھمچنين به دليل به کارگيری کارگران ساکن روستا و مناطق دور افتاده، از کمترين نظارت ھا از جمله 

. ترين رعايت ستاندارد ايمنی برخوردارند کار و عدم کمۀداشت و ايمنی و سازمان تأمين اجتماعی و ادار بھۀادار

اين شرايط دست کارفرمايان .  در تھران، پايتخت کشور، نيز وضع از ساير مناطق چندان بھتر نيستاھرچند که حت

  . ه استرا برای اِعمال ھر نوع رفتارھای ضد کارگری وغير انسانی باز گذاشت

يرانيان و بخش بخش مھمی از سھام معدن يورت بعد از خصوصی سازی، به شرکت سرمايه گذاری مھر اقتصاد ا

شرکت سرمايه گذاری مھر اقتصاد . ب آھن و يک بخش ديگر به صندوق بازنشستگی تعلق داردديگری از آن به ذو

ھر، وابسته به نيروی مقاومت بسيج سپاه سسۀ مالی و اعتباری مؤايرانيان، يکی از شرکت ھای زير مجموعۀ م

يعنی سرنوشت کارگران معدن يورت که جانشان وثيقۀ حرص ولع سرمايه داران شده است، در . پاسداران است

دست شرکت سرمايه گذاری مھر اقتصاد ايرانيان نيروی مقاومت بسيج و ديگر سرمايه داران بوروکرات قرار 
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 شان را به بھای جان انسان ھای کارگر به آسمان ۀو باروی ثروت و سرمايسرمايه دارانی که برج . گرفته است

  .کشيده اند

عام و زير آوارماندن ھا و آتش گرفتن و جزغاله شدن ھا، ديگر فقط حوادث کار نيستند که در معدن ھای اين قتل 

يا خرم آباد يا قطار  طبس يا سيمان برازجان يا پتروشيمی ماھشھر و ۀ سنگ پروردزغاليورت گلستان يا معدن 

اين . سمنان يا ساختمان پالسکو و توليدی پوشاک در خيابان جمھوری و يا صدھا نمونۀ ديگر صورت می گيرند

طبق گزارش ( کار و اموراجتماعی ۀحوادث، جناياتی ھستند که مسبب آنھا بنياد مستضعفان، شھرداری تھران و ادار

يا نيروی مقاومت بسيج و شرکت سرمايه گذاری مھر )  پالسکو تحقيقات آتش سوزیۀ رسمی از کميتۀتھيه شد

ن رژيم اند که برای سالمت و جان انسان ھا ارزشی قائل مسؤوالاقتصاد ايرانيان وابسته به آن و ديگر نھادھا و 

 پايان يافتن اين روند به ھمت. تداوم اين وضعيت، ھستی کارگران و زحمتکشان را به تباھی کشانده است. نيستند

عمومی توده ھای زير ستم و تشکل يابی کارگران و ھمبستگی ھمه جنبش ھای آزادی خواھانه و انقالبی  

  .اجتماعی  بستگی دارد

وظيفۀ کارگران آگاه افشای بی امان نظام سرمايه داری و نھادھای سياسی، اداری و قشائی آن و نشان دادن پيوند 

کارگران ھمچنين بايد برای . ارتگر، فاسد و تبھکار ايران استنزديک رژيم جمھوری اسالمی با سرمايه داری غ

يت دقيق ھر نھاد و ھر مسؤولتشکيل يک ھيأت بازرسی کارگری مستقل برای بررسی دقيق علل اين فاجعه و 

  . مبارزه کنندمسؤول

يا دولتی،  اعم از خصوصی –اين رويداد وحشتناک يک بار ديگر نشان داد که کارگران نبايد به سرمايه داران 

 و به دستگاه ھای حکومت اسالمی کوچکترين اعتمادی داشته باشند و تنھا بايد بر نيروی خود و - بزرگ يا کوچک

  .بر تشکل مستقل سياسی و اقتصادی خود تکيه کنند

  کارگران انقالبی متحد ايران

  ١٣٩٦ ]ثور[ ارديبھشت١٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


