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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 .Iran’s M آئينۀ ايران

  

  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ می ١١

  با اعتراض شديد خود» يورت«نچيان دمع 
 ! شيخ حسن روحانی را فراری دادند

 

، اعالم کرد که شمار ٢٠١٧ مه ٩ -  ١٣٩٦ ارديبھشت ١٩شنبه  خبرگزاری صدا و سيمای ايران، روز سه

ھای قبلی،  در گزارش.  نفر رسيده است۴٣در آزاد شھر استان گلستان، به » معدن يورت«باختگان انفجار در  جان

 .اند کار جان باخته معدن ٣۵گفته شده بود در اين انفجار 

ھای آنان  چيان و خانواده جمھوری ايران به ديدار معدن  مه، حسن روحانی، رئيس٧ -  ارديبھشت ١٧شنبه  روز يک

 .چيانی روبرو شد که ماشين او را زير مشت و لگد گرفتند ت اما با انتقاد و خشم معدنرف

 .اند چيان چندين ماه حقوق خود را از شرکت معدن، دريافت نکرده اند که معدن ھای ايران گفته خبرگزاری

 معدن يورت به خودروى ھای قربانيان حادثه دھد خانواده ويديوھاى منتشر شده از سفر روحانى به آزادشھر نشان مى

  .حامل رئيس جمھور ايران حمله كرده او را مجبور به ترک محل کردند

  

  جمھور چيان معدن يورت گلستان به حسن روحانی رئيس اعتراض معدن
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عصر ھمان روز سفر روحانى به اروميه مركز استان آذربايجان غربى نيز با اعتراضات مردمى ھمراه بوده و 

  .تدريس زبان مادرى شدندمعترضان خواستار 

  

  اروميه

ترديد کار در معدن يکی از مشاغل با درجه سختی باالست که نياز به امتيازات ويژه مشاغل سخت دارد ولی اين  بی

که گاھی مواردی  بھره ھستند؛ به طوری در حالی است که کارگران معدن از برخی حقوق اوليه کارگری ھم بی

  .شود ھا سلب می ر ايمن نيز از آنحياتی مانند بيمه و محيط کا

توجھی  خراش معدن زغال سنگ زمستان يورت، ليست بلندباالئی از تخلفات کارفرما و بی بعد از انفجار دل

جا، بيرون زد تا خطراتی که از سر قصور مديريتی در محيط کار، امنيت  مسؤولين حکومتی در حق کارگران آن

 .ھا کند اق زمين آزادشھر را تبديل به مدفن آنھا را نشانه گرفته بود، اعم جانی آن

کارگران ايران، نه فقط مورد ظلم و استثمار شديد از طرف کارفرما ھستند، بلکه ھمواره تحت فشاھای امنيتی و 

شود حتی نھادھای  داران، باعث می ھای قدرتمندتر سرمايه رانت. حقوقی از سوی حاکميت ھستند اقتصادی و بی

ھا و حاکميت و  چنان به سود آن کشی نروند تا اين چرخه ھم ھم به سراغ کارفرما برای حساب» رناظ«و » قانونی«

  .به ضرر کارگران ادامه داشته باشد

باره  کامران وکيل دبير اتحاديه صادرکنندگان محصوالت معدنی، با اشاره به وضعيت کارگران در اين معدن در اين 

گرفت و  ھادھای حاکميتی بود که چندان مورد سؤال و جواب قرار نمیگفته که اين معدن متعلق به يکی از ن

ھا نيز معدن را فقط با ھدف استحصال مواد معدنی به يک  آن. ھا خواسته نشده است استانداردھای سختگيرانه از آن

زار تومان  ھ١٠٠گيرد و سرعددی مثال  کار معموال پول خود را بابت ھر تن استخراج می پيمانکار سپردند و پيمان

شود مالک ديگر کاری به چيزی نداشته باشد و  کند و اين نحوه توافق باعث می در ھر تن با مالک توافق می

ھای مختلف بکاھد يا نسبت به  کار برای اين که برای خود صرفه اقتصادی ايجاد کند ممکن است از ھزينه پيمان

  .ا پرداخت نکند تا حاشيه سود را باال ببردتوجھی کند و حتی حقوق کارگران خود ر موضوعات ايمنی بی

کار عادی با رقمی چند ميليونی به سازمان تأمين اجتماعی بدھکار شود، نه  وقتی فعال اقتصادی يا پيمان: وی افزود

شود و با ھزار شيوه نظارتی بايد بدھی خود را  الخروج می شود بلکه ممنوع ش مسدود می ھای بانکی تنھا حساب

کار معدن زغال سنگ زمستان  که اطالعات و اظھارات مسؤوالن مشخص کرده است پيمان  در حالی.پرداخت کند

کرده که فقط ھمين  يورت آزادشھر رقمی معادل پنج ميليارد تومان بدھی به سازمان تأمين اجتماعی داشته و کار می
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ن وسط بيش از ھر چيز کارگران تری از جانب مسؤوالن بوده و اي دھد اين مجموعه تحت نگاه خاص مورد نشان می

  .متضرر شدند

وکيل با اشاره به موضوع مھرفروشی نيز گفت کرد حتی مسأله ديگری که در مورد ناظران مطرح است بحث 

ھای خود آويزان دارند  مھرفروشی است، چراکه من به شخصه معادنی را سراغ دارم که مھر ناظران را در کانکس

  !کنند  خودشان اقدام به تنظيم گزارش میخوردند و ھرجا به مشکلی برمی

کارگران خشمگين معتقد بودند که حسن «: در ھمين رابطه به نقل از معدنچيان نوشت» نسيم«خبرگزاری حکومتی 

جمھور در  گفتند چرا مسووالن دولتی و رئيس روحانی برای سفر تبليغاتی و گرفتن رای به آزادشھر سفر کرده و می

 ».کردند به آنان توجھی نداشتند ران مشکل داشته و تجمع میاين چند سال که کارگ

جمھوری  ھاى خود براى دوره انتخابات رياست  ارديبھشت ماه حسن روحانی در ادامه فعاليت١٧شنبه  عصر يک

  .رو شد ھايش روبه ايران وارد اروميه شد كه با اعتراضات مردم اين شھر و متھم كردن وى به عمل نکردن به وعده

، اھالی اروميه استقبال بسيار ضعيفی از روحانی در شھر داشتند و مردم »آرازنيوز«سايت خبرى  زارش وبگ به

 ».ھايش اعتراض کردند حاضر نيز شعارھای ملی سر داده و به عمل نکردن روحانی به وعده

انی در مورد نشده روح ھای عمل وعده خصوص جوانان شعارھائی در اعتراض به بنا به اين گزارش، مردم و به

 .دادند آذربايجان و درياچه اروميه سر می

 سال پيش در اروميه قول ايجاد فرھنگستان زبان ترکی، احيای درياچه اورميه و تدريس زبان ترکی ۴حسن روحانی 

ھای او   سال و اتمام دوره اول رياست جمھوری روحانی ھيچ يک از وعده۴اما با گذشت . در مدارس را داده بود

 .شده استعملی ن

***  

حدی بود که روحانی مجبور به ترک  شدت اعتراضات به جمھور، تا االن کجا بوديد؟ سئي چون آقای رئیشعارھا

 که تا به حال ئیشھر استان گلستان، جا سفر تبليغاتی شيخ حسن روحانی به معدن زمستان يورت آزاد .معدن شد

توجھی حکومت به  اند، اعتراض تند معدنچيان را از بی کاران را خارج کرده  تن از معدن٢٢امدادگران اجساد 

  .مطالبات کارگران برانگيخت

 روز از حادثه دلخراش معدن يورت گلستان در اين منطقه ۵امروز حسن روحانی بعد از گذشت  گزارش مشرق، به

دولت گله مند شان توسط  معدنچيان که از وضعيت پيگيری مطالبت. حضور يافت و در جمع معدنچيان سخنرانی کرد

شدت اعتراضات به حدی بود که روحانی .جمھور نشان دادند سئيبودند با شعارھای انتقادی اعتراض خود را به ر

  .مجبور به ترک معدن شد

شھر استان   ارديبھشت با تدارک قبلی با حضور در معدن زمستان يورت آزاد١٧شنبه  حسن روحانی، روز يک

ھای رسمی  به گزارش رسانه. رانی پرداخت و در جمع معدنچيان به ايراد سخنگلستان از اين معدن بازديد کرد 

چنان  کاران، آن ھا تن از معدن شدن ده توجھی حکومت به مطالبات کارگران و کشته حکومتی، معدنچيان از بی

 حدی شدت اعتراضات به. جمھور نشان دادند سئيخشمگين بودند که با شعارھای اعتراضی اين خشم خود را به ر

  .بود که روحانی مجبور به ترک معدن شد

 حضور روحانی و واکنش کارگران منتشر شده که فلم، ...ھای اجتماعی، خبرگزاری فارس، مشرق نيوز و در شبکه

و اعتراض آنان فقط محدود به . داران نفرت دارند دھد کارگران تا چه اندازه نسبت از اين حکومت سرمايه نشان می

  ). ھا در زير ھمين مطلب آمده استفلمھای اين  آدرس لينک( . نيستحادثه معدن يورت
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شدگان  ، روحانی در جريان سفر به منطقه آزادشھر و ديدار با خانواده کشته»ايسنا«گزارش خبرگزاری حکومتی  به

داشته ين حادثه و ھر کسی که در اين حادثه قصور و تقصيری مسؤول و مسؤولبايد «: حادثه معدن يورت، گفت

 در اين زمينه وجود ندارد ئیاست، مشخص شود و متناسب با آن تقصير با آن برخورد صورت بگيرد و ھيچ استثنا

  ». دارمتأکيدو اين موضوعی است که دولت و شخصا بر آن 

ا ھ  ھستيم و بايد مشکالت موجود را پيگيری و کاستیمسؤولدر اين حادثه ھمه «که  چنين با اظھار اين روحانی، ھم

  . کردتأکيدشدگان حادثه معدن  ھای کشته  بر لزوم حل و فصل مشکالت خانواده »را جبران کنيم

در ادامه برخی از مشکالت کارگران معدن يورت که از زبان يکی از کارگران معدن يورت به نمايندگی ديگران در 

   :کنيد شد را مشاھده می حضور روحانی مطرح می

  .جا آمديد اما واقعا ديگه فايده ندارد د که اينجمھور خوش آمدي سئيآقای ر* 

  دانيد که کار در معدن يعنی چی؟ تان نمی کنيم اصال ھيچ کدام  سال در اين معدن کار می٢٢ما * 

ما اصال .  تا زن بيوه شده۴٠. پدر شده  بچه بی١٧٠ . نفرمان را از دست داديم۴٠جا آمديد؟  حاال يادتان افتاده اين* 

  .چرا کار در معدن ايمنی ندارد و کسی پيگير نيست. خواھيد چه کار کنيم دانيم می نمی

ھمين ھمکاران شما ما را با باتون زدند و فرار . آقای عزيز چند سال پيش ما آمديم دادگاه آزادشھر شکايت کرديم* 

  .کرديم

ھايمان را آورديم   آمديم، خانمھايمان با زن.  ماه حقوق نگرفته بوديم١۴پارسال آمديم فرمانداری اعتراض کنيم که * 

  !جمھور متوجه نشدی؟ سئيمان را بگيريم يعنی تو ر که حق

  .ام را به دکتر ببرم ام نيست که بچه  ھزار تومان پول در خانه١٠من بيست ميليون تومان از اين شرکت طلب دارم * 

انا شما با يک ميليون تومان وجد. گيرد آھن يک ميليون تومان حقوق می جمھور کارگر اين ذوب سئيآقای ر* 

  کنيد؟ توانيد زندگی کنيد؟ شما بگيد چطوری زندگی می می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

. شود کند و بازنشست می  سال کار می٢۵ الی ٢٠جمھور ھر کسی که در اين معدن در حال کار است   سئيآقای ر* 

ھايش ازدواج  مان بچهاين با يک ميليون و چھارصد تو. دھند يک ميليون و چھارصد ھزار تومان به او حقوق می

  .جا اند اين ھا ھمه آمده اين. کنند، ھزار تا گرفتاری داره، ديگر نفسی برای کار نداره، چه کار کنيم می

ن ما کجا ھستند؟ مسؤوال.  متر رفته بدون تعبيه١٧٠٠جمھور خواھشی که از شما دارم اين معدن  سئيآقای ر* 

. جا که بھش بگويم کجای اين معدن گاز نداشت بيارش اين.  نداشتديشب معاون استان گفته است که اين معدن گاز

  .گويند ھا دروغ می ھمه آن

ای انجام  ع جنازهئي نفر مردند چه تش١۴شما ساختمان پالسکو . استاندار نداريم. بخشدار نداريم. ما فرماندار نداريم* 

  طوری شد؟ شان اين ع جنازهئيداديد؟ چرا برای مردگان ما تش

  شان چی شد؟ ع جنازهئي نفر مردند اين تش۴٠جا  اين.  نفر مردند در تھران شما چه کار کرديد١۴ان پالسکو ساختم* 

 .کار کنيم ما چه. ھا  تا بچه دارند اين٧. اين خانومشه. اين مادرش است. اين مادران را شما نگاه کن* 

. اند شان مرده ھمه. من دلم داغ داره.  حرفم را بزنمبگذاريد. من دلم درد دارد. آقا نون نداريم بخوريم، به قرآن مجيد* 

ھا را  توانيم آن  روز ديگر ھم نمی۴٠. ھا را بيرون بياوريم توانيم اين ما يک ماه ديگر ھم نمی. اند جا مرده  نفر اين۴٠

 .اند در اين داخل ھمه بو گرفته. بيرون بياوريم

کار يعنی  دانيد کار معدن يعنی چه؟ معدن  بوديد؟ شما اصال میتا االن کجا. جمھور از شما خواھش دارم سئيآقای ر* 

  چی؟

خانه رد   ما را کتاب بيمه. ريزند کنيم شش ماه بيمه ما را می ما يک سال کار می. ريزند ھای ما را نمی آقا بيمه* 

جمھور چه کار   سئي رآقای. دھند آوری کار به ما نمی سختی کار و زيان. کنند گری رد می بيمه ما را آرايش. کنند می

  .کنيم ما

کنيم بازنشست   سال کار می25شدند االن  کردند بازنشست می سال کار می15 جمھور زمان انقالب  آقای رئيس* 

  .کنند ما را نمی

يم ديگر توان ما نمی. جا ھستندھايشان اين ھا و بچه ھا ھمه خانماين. اند جا ماندهجا يک ھفته ايناند اين ھا آمده تمام زن* 

  .توانيم آقا نمی. در اين معدن کار کنيم

جا  جمھور ديگر اين سئي نفر نميرند ر۵٠تا . آيد جمھور ديگر اينجا نمی سئير. بگذاريد من درد دلم را بگويم* 

  ...آيد درد و دل ما را ببيند و گوش بدھد کس نمی ھيچ. آد به قرآن نمی. آيد نمی

***  

به دو . ان و مقامات حکومت اسالمی به شدت نگران سيرک انتخابات خود ھستندھا و سر در چنين شرايطی، رسانه

  :کنم نمونه اشاره می

در چنين وضعيتی، رسانه حکومتی ايسنا، پرچم عزا بلند کرده است که ای  موضع خبرگزاری حکوميت ايسنا؛ -١

، »نی در معدن يورتحاشيه ھای حضور روحا«ملت، کارگران يورت در اعتراض به روحانی، و تخت عنوان 

ھای انتخاباتی اين بار با ناديده گرفتن منافع ملی،  مانده تا انتخابات، دغدغه تر از دو ھفته باقی کم«: نوشته است

  ».ھای معدنچيان را نشانه گرفت س جمھور در معدن يورت و شنيدن دغدغهئيحضور ر

جمھور کشورمان صبح  سئير«: ن، نوشته استايسنا در گزارش خود با دراماتيزه کردن سفر روحانی به اين معد

ھای داغدار معدنچيان گلستانی و  امروز بالفاصله بعد از سفر به استان گلستان، سفری که تنھا به ديدار با خانواده

بازديد از محل حادثه اختصاص داشت، فرودگاه گرگان را به سمت معدن حادثه ديده يورت ترک کرد و پيش از 
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ھای داغدار  طی مسافتی طوالنی تا معدن يورت، بمدت يک ساعت در ديدار صميمی با خانوادهظھر امروز بعد از 

 ئیھا منتقل کرد در فضا جمھور به آن سئيعنوان ر معدنچيان مراتب ھمدردی و تسليت خود و ھيئت دولت را به

  .ھا شنيد ھای آن صميمی از دردل

ھا نسبت  رغم توصيه ارت بر آخرين وضعيت امدادرسانی علیروحانی بعد از اين ديدار بالفاصله برای آگاھی و نظ

  .به طوالنی وسخت بودن راه تا مسير معدن در محل حادثه معدن يورت حاضر شد

ای از معدنچيان حاضر مطالبات و  وی در محل حادثه در جمع معدنچيان سخنرانی کرد، ھنگام ترک محل عده

 ھا و پايان زمانی بيان اين مطالبه  به دليل ھممسألهشتند که اين جمھور در ميان گذا سئيھای خود را با ر دغدغه

جمھور و ترک محل از جانب وی و ھيات ھمراه به صورت طبيعی ازدحامی ايجاد کرد که مخالفان  سئيسخنرانی ر

سته  و عکس دانفلمجمھور کرده و در قالب  سئيھای خود از آن تعبير به اعتراض مردم گلستان به ر دولت در رسانه

 را به سراسر استان تعميم داده و اقدامی در راستای تحريک عمومی در گلستان مسألهيا نادانسته سعی داشتند اين 

  ». کشور ايجاد کنندئیترين مقام اجرا عليه عالی

گويد که  سخن می» کاذب«نم که رسانه رسمی دولتی چگونه وقايع را وارونه می کند و ناگھان از يک منافع ئيب می

  د بر مرگ و مدفون شدن کارگران ارجحيت داشته باشد؟باي

. شده، مطلع نيستند چنان از تعداد کارگران محبوس ن حاضر در معدن ھممسؤوالبا گذشت چند روز از اين حادثه 

 تحويل DNA و پس از صدور گواھی و آزمايش ئیشده شناسا  جسد کشف٢٢ھای رسمی  تاکنون بنا بر گزارش

اما فعاالن حقوق کارگری بر .  نفر ھنوز محبوس ھستند ١۴ تا ١٢شود بين  حال گفته می درعين. ھا شده است  خانواده

اند، قابل   نفر محبوس شده١٣کاران محبوس بيش از آمار دولتی است و اين گفته که فقط   اند که تعداد معدن عقيده

از قرار معلوم، عمليات . اند بودهطور دقيق مشخص نيست چند نفر ھنگام انفجار زير زمين  استناد نيست و به

اند به اتاق استخراج که محل استقرار معدنچيان است،  آواربرداری در دو جبھه در حال انجام است و ھنوز نتوانسته

  .رود دسترسی پيدا کنند؛ در ھر دو جبھه پيشرفت کار جستجو به کندی پيش می

ھا در انتظار  دھد خانواده سنگ منتشر شده که نشان میھای اجتماعی تصاويری از اطراف اين معدن زغال  در شبکه

رسانی  شنيدن خبری از نزديکان خود ھستند ھرچند با توجه به عمق زياد معدن و بسته شدن راه ھوا، کندی کمک

  .اميد زيادی به زنده بودن محبوس شدگان نيست

ھای محبوسان و کارگران  تان، با خانوادهھا، يگان ويژه مستقر در معدن يورت غربی استان گلس گزارش رسانه بنا به

منابع خبری ايلنا در معدن . اند درگير شده است معدن که با نگرانی از سرنوشت معدنکاران در محوطه اجتماع کرده

  .زمستان يورت غربی استان گلستان از درگيری نه چندان جدی در محوطه امدادرسانی معدن خبر دادند

 که سؤالدر گفتگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به اين ) يت بحران استانداری گلستانمعاون مدير( حميدرضا منتظری

درگيری جزئی بوده در «: علت درگيری نيروھای يگان ويژه با کارگران معترض در محوطه معدن چه بوده؟ گفت

  ».گويند جدی نبوده است آن حدی که می

ھا و  ين و مقامات حکومتی و درد و دلمسؤول سخنان ھای حکومتی نيز تناقضات با اين وجود، اما حتی رسانه

در ادامه، توجه . اند ھا را تا حدودی منعکس کرده باخته و ھمکاران آن ھای کارگران جان ھای خانواده ضجه

  .کنم ھای حکومتی جلب می خوانندگان را به چند گزارش از رسانه

شدن  دھند که دليل اصلی اين انفجار جمع ی، نشان میھا حکومت اسالم انتشار اخبار ضد و نقيض تاکنونی در رسانه

توجھی مديريت و کارفرما و ضعف سيستم تھويه معدن  دليل بی حجم باالئی از گازھای قابل اشتعال و خطرناک به
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اما با وجود اين واقعيت باز ھم علی ربيعی وزير کار حکومت اسالمی مانند ھميشه، دليل انفجار را . بوده است

برای روشن کردن لوکوموتيو حمل زغال » باتری به باتری«کارگران معدن و استفاده از روش » ریانگا سھل«

شرمانه در تالش است تا دليل اصلی فاجعه،  اين وزير حکومت سرمايه، با چنين ادعای بی. سنگ اعالم کرده است

شده باشد را   تخليه گازھای جمعای که قادر به يعنی جمع شدن حجم باالئی از گاز در معدن و فقدان سيستم تھويه

زاده نماينده مجلس شورای اسالمی، انفجار اين معدن را به نقل از استاندار  در عين حال قاضی. پوشی کند پرده

اند مشاھدات عينی و  گاه جان سالم بدر برده اما در اين ميان، کارگرانی که از قتل. گلستان عمدی اعالم کرده است

واقعيت ھولناکی که امروز در جلوی چشم ھمگان جريان دارد اين است که . آورند  میواقعی خود را به زبان

اش است، غير   امنيتی نمايش انتخابات رياست جمھوری–حکومت اسالمی ايران که سخت مشغول تدارک سياسی 

ک و داران، اين شرايط کاری خطرنا از کسب سودھای ھر چه کالن از دسترنج کارگران برای خود و سرمايه

ترين اھميت و  دانند اين حکومت کم طوری که ھمگان می وجود آورده است به دردناکی را برای کارگران ايران به

دھد و فقط به فکر  ويژه مزدبگيران و محرومان جامعه نمی ارزشی به جان و زيست و زندگی اکثريت شھروندان، به

  . داران است فع سرمايهھای خود و اطرافيانش و در ھمه حال حفظ منا پر کردن جيب

يکی از . پوشی نيست ھای آشکار است و قابل پرده اين واقعيت در سخنان ھمه کارگران معدن آزادشھر و خانواده آن

کرد  ن تذکر داديم، اما ھر کسی اعتراضی میمسؤوالبارھا عدم ايمنی محيط کار را به «: کارگران معدن گفته است

دھند که کارفرما از عدم ايمنی محيط کار مطلع   کارگران اين معدن نيز نشان میسخنان ديگر» .شد از کار اخراج می

از روز «: اند که کارگران گفته. ای برای کارگران معدن رخ دھد بوده و آگاھی داشته که ھر آن ممکن است فاجعه

: اند ک توصيف کردهچنين شرايط تونل معدن را بسيار خطرنا ھا ھم آن» .شد گذشته بوی گاز در معدن استشمام می

گيرد ھمه موجودات زنده در تونل بر اثر گاز  طرفه و محوطه بسته است و وقتی انفجار صورت می به صورت يک«

يت حکومت و کارفرما، يعنی مسؤولگر آن است که  ھمه اين واقعيات بيان» .دھند گرفتگی جان خود را از دست می

در يکی از کارگران به صراحت . ، غيرقابل انکار و مستقيم است...ھای ديگر حکومت مانند بسيج و سپاه و ارگان

فکر جان او و  کارفرما به«کند که   میتأکيدھمين کارگر » .شد طوری نمی اگر معدن ايمنی داشت که اين«: گفته است

  ».بقيه کارگرھا نبوده و نيست

*** 

  روايت يکی از کارگران يورت از روز حادثه

 که برای نجات ھمکارانش به تونل ئیھا يکی از ھمان.  يکی از معدنچيان يورت استهللا ميرفندرسکی سيدحبيب

. نيروھای امدادی پيکر نيمه جان او را بيرون آوردند. ھوش شد شماره يک يورت رفت، اما خودش ھم در تونل بی

ت آن روز را برای ما عنوان يکی از شاھدان انفجار معدن، اتفاقا حبيب در بيمارستان به ھوش آمد، تا او االن به

  .تعريف کند

 شيفت به ما گفت در مسؤولن مشغول کار بوديم که سرکارگر ئي صبح بود، ما در معدن پا١١ساعت «: گويد او می

داخل تونل شديم، ھمه جا . سمت تونل شماره يک رفتيم سرعت برای کمک به به. معدن يورت باال انفجار رخ داده

ھا را خارج  سرعت آن اند، ما به ھا را ديديم که روی زمين افتاده نل چند تا از بچه متری دھانه تو٢٠٠تاريک بود، 

کم  کم. متان و منواکسيد کربن بو ندارد. سشان را بند آورده بود ھا ھنوز ھوشيار بودند، گاز نف بعضی از آن. کرديم

ھا جلوتر رفتند، اما   بقيه بچهھا کپسول اکسيژن را برداشتند و برای کمک چند تا از بچه. حال شديم ما ھم بی
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ھا داخل  بردار معدن يورت با ھمين کپسول يکی از مھندسان نقشه.  سال بود که شارژ نشده بود ھای ما چند کپسول

 ».شنبه فھميدم که او بر اثر گازگرفتگی خفه شده است رفت، من پنج

شد، درست  باورم نمی. رستان بودممن وقتی به ھوش آمدم، در بيما«: دھد اين کارگر معدن يورت ادامه می

شنبه بعدازظھر بود که از بيمارستان مرخص شدم، در راه خانه  ھا چه اتفاقی افتاده است، پنج دانستم برای بچه نمی

 سال است که کنار ھم  ھا ھمکاران من بودند، ما چند ھمه اين بچه. اند ه  شد ھا کشته بود که متوجه شدم خيلی از بچه

 ».ھا برويم که ھمديگر را در معدن ببينيم بايد به سرخاک آن حاال به جای آن.  شب و روزمان با ھم بود.کنيم کار می

سنگ در تونل شماره يک زير کارگاه  يکی از لکوموتيوھای حمل زغال«: دھد حبيب درباره علت حادثه توضيح می

البته که . شود  باعث انفجار میمسألهھمين کنند و  شدن از استارت استفاده می برای روشن. شود استخراج خاموش می

داد ولی  شد، انفجاری رخ نمی غلظت گاز بيش از حد مجاز بوده ولی با وجود اين اگر از استارت بادی استفاده می

کنند و انفجار  ھمين دليل از استارت شارژی و سيم کابلی استفاده می به. انه استارت بادی در اين مجموعه نبودتأسفم

 ».ھدد رخ می

در کل اين «: کند ھايش به نبود امکانات و تجھيزات ايمنی کافی در معدن يورت ھم اشاره می او در ادامه صبحت

ھا   ھم که من يادم ھست اين دستگاهئیھا قديمی بودند، تا جا ھمه آن.  دستگاه ديجيتال گازسنج داشت۴معدن يورت 

انه يکی از مھندسان ما در ھمين حادثه جانش را به تأسف م.بقيه تجھيزات ھم تعريفی نداشت.  وقت چک نشدند ھيچ

ھا در عمق تونل کمک کند، کپسول را برداشت تا  او رفت تا به بچه. بودن کپسول اکسيژن از دست داد خاطر فاسد

اين . ای بازبينی شود خوب اين تجھيزات بايد به صورت دوره. دانست که آن کپسول شارژ ندارد نفس بکشد، ولی نمی

 ». نفر در يورت مشغول به کار ھستند٣٠٠نزديک .  نفر نيرو دارد۵٠٠جموعه حدود م

سال است که در  االن چندين . ن گفتيم که اين معدن يورت مداربسته استمسؤوالما چند بار به «: کند  میتأکيدحبيب 

شته باشد، به دليل معدنی که فقط يک راه ورودی و خروجی دا. گيرد ھای مداربسته استخراجی صورت نمی معدن

ن ايمنی معدن چند بار به شرکت گزارش داد، مسؤوالنبود تھويه و تجمع گاز ھر لحظه امکان حادثه دارد، يکی از 

ھا توجه نکرد او را ھم به جای ديگری  ھا را تحت فشار گذاشت تا اين مشکل برطرف شود، اما کسی به اين حرف آن

 ماه تعطيل کنند تا ۶گناه تازه قرار است معدن را به مدت  ن ھمه معدنچی بیشدن اي حاال بعد از کشته. منتقل کردند

 )شھروند«روزنامه : منبع( ».حتما بايد کلی آدم قربانی شوند تا آقايان به فکر بيفتند. ايمن شود

  

 خبرنگار اعزامی پارلمانی در مجلس شورای اسالمی، به محل حادثه در» ابراھيم حاتمی«ھا و گزارش مصاحبه 

  معدن يورت آزادشھر

کپسول .  ماه بود که حقوق نگرفته بوديم١٨. بيمه نداشتيم:  کارگر مدفون در معدن٣۵ از ئیھا ناگفته: راه اترک

  .اعتراض کرديم تنبيه شديم. اکسيژن نداشتيم

  تا٧٠٠ھای مابين  حقوق: ه يکی از کارگران معدن که سابقه چندين ساله کار در اين معادن را دارد می گويد. ح

ھای ما را ندادند و ما بيمه  شود و االن مدت ھجده ماھه که حقوق  ھزارتومان است که آن ھم ماھانه واريز نمی٨۵٠

  .نيستيم

کنند و مردانی که  ھا شيون می گزارش راه اترک به نقل از گل راميان، مادرانی که با زبان محلی بر روی خرابه به 

 است ئیھا ھا مشاھدات خبرنگار ما از داغديده  خبری از مرد خانواده نيست، اينديگری. اند تاريکی يک تونل گم شده

 .اند شان را ديده که داغ عزيزان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 کيلومتری گرگان مرکز ٩٠تراژدی که معدنچيان آزادشھر در . گذرد سه روز از تراژدی تلخ يورت زمستان می

برند و به  آيد به طرفش ھجوم می برنگار میوقتی نام خ.  متری زمين محبوس شدند١٨٠٠استان گلستان در عمق 

 .کشيم دانيد که چه می گويند نمی زبان محلی می

قبل از ازدواج ھم . کرد سال بود که در معدن کار می  ١٦«: گويد ھمسر داغدار يکی از اين قربانيان اين حادثه، می

 ».شناس بود يتمسؤولران بود، ھمسرم ھميشه برای کارش نگ.  شيفت يورت شده بودمسؤولتازه . معدنکار بود

 فلمگويد از من عکس و  حسن، کارگر معدن زمستان يورت آزادشھر نگران با ناراحتی به زمين خيره شده است می

خورم، روز حادثه داخل تونل بودم بوی گاز ھمه جا پيچيده  نان کارگری می«: گويد ھايش زخم است می دست. نگيريد

 …بود

 سال کار من ٢٠ھا حاصل  اين! ببين خبرنگار«: گويد کند می ده است به دستانش نگاه میدر چند متری معدن ايستا«

 »است تا ديروز کجا بوديد؟

 ».دانم  نفر نمی٣۵دانيم شايد  نمی: گويند پرسم چند نفر زير آوار ماندند می از حسن می

 ماه است ١۴مدت «: گويد دھد و می ی تکان متأسفسری به نشانه » !ديروز کجا بوديد« گفتی تا  پرسم چرا از او می

ن شھر و کارفرمايان مسؤوال را به ئیھا ھای معوق اعتراض خاطر حقوق که حقوق خود را نگرفتيم و چندين بار به

  .ھای معوق ما مشخص شوند ھای حقوق معدن کرديم و حتی چند بار دست از کار کشيديم تا وضعيت

باشند که قشر ضعيف، کارگر، کشاورز  ھای آزادشھر و راميان می ستانان شھرئيکارگران اين معدن اکثرا از روستا

 .ھا از وضعيت مالی ضعيفی برخوردارند و دامدار ھستند و خانواده آن

خواست مادرش را به شھر ببرد برای درمان؛ برای  بھترين دوستم که زير آوار ماند چند ساعت قبل از حادثه می

 ماه است که ۶پناه بوديم  جا نشسته است مادر علی است ما تنھا و بی بينی که آن میھميشه زير آوار ماند آن پيرزن را 

 ».ی صدای ما را نشنيدمسؤولزنيم ھيچ  ھر روز فرياد می

تر که  زنند نزديک کنند و بر سر و صورت خود می اند با زبان محلی شيون می  دور ھم جمع شدهئیچند زن روستا

ای  خواھم از اين صحنه عکس بگيرم مرد جا افتاده می. زنند رزندشان را صدا میشنوم با زبان محلی ف روم می می

االن اين زنان «! مان را نشان بدھی؟ خواھی بدبختی می! خواھی عکس بگيری؟ چرا می« .زند پشت سرم فرياد می

کش که با  ن و کارفرمای معدن حق و حقوق قانونی اين کارگران زحمتمسؤوالديگر ھيچ سرپرستی ندارند چرا 

روزی ! گذاريد به حال خودمان باشيم خواھند؟ چرا نمی کنند را ندادند امروز از جان ما چه می جان خود بازی می

  ».فايده بود کرديم ھر چه اعتراض کرديم بی  ساعت کار می١٩ يا ١٨

 دانيم چه کنيم؟ ھا بدھکار ھستند حاال که مردھايمان مرده با بدھکاری نمی ھمه اين خانواده

کارگر معدن دو دستش را باال می برد و : ھای گذشته کسی پيگير حل مشکالت شما بود؛ پرسم در طول ماه از او می

دھد  گفتيم معدن بوی گاز می ھر روز می. کدام حل مشکل؛ حتی در دفترشان ھم به روی ما بسته بود«: زند فرياد می

ترين تجھيزات اين کارگران بايد  الزم را نداشته باشند چرا با کمگفتند شما سواد نداريد چرا نبايد اين معادن ايمنی  می

ھا بدھکار ھستند حاال که مردھايمان مرده با  ھمه اين خانواده .کار کنند حتی چراغ معدن درست و حسابی ھم نداشتيم

 دانيم چه کنيم بدھکاری نمی

  نفر را گرفت٣۵ن معدن جان مسؤوالانگاری  سھل

گويد  اين معدن که سابقه چندين ساله کار در اين معادن را دارد به خبرنگار گل راميان میه يکی از کارگران . ح

 ماھه که ١٨شود و االن مدت   ھزار تومان است که آن ھم ماھانه واريز نمی٨۵٠ تا ٧٠٠ھای مابين  حقوق
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 تاکنون ٩٣ھای ما از سال  فرسا حقوق ھای ما را ندادند، ما بيمه نيستيم، با اين شغل خطرناک و سخت و طاقت حقوق

آيا با اين خطرات . طور مرتب ماھانه پرداخت نشده و ھرسال چھار ماه از حقوق ما را ندادند و ما را بيمه نکردند به

ن معدن طبق مسؤوال. ھر دفعه که اعتراض کرديم ما را تنبيه کردند! شغل معدن کاری نبايد کارگران را بيمه کنند؟

آمد ما نشتی  ا را بيمه کنند در روزھای گذشته بوی شديد گاز از داخل اين تونل بيرون میقانون وظيفه دارند تا م

در داخل اين تونل به غير از يک راه ورودی راه ديگری وجود نداشت . شديد گاز را اطالع داديم ولی توجه نکردند

 ! داخل تونل نفس کشيد؟شود و کپسول اکسيژن تا قبل نيم ساعت به اتمام رسيد با اتمام اکسيژن چطور می

خاطر بوی شديد گاز متان دستگاه سنجش  ن معدن گفتيم بهمسؤوالآن ھم با وجود گاز متان و دی اکسيد کربن؛ ما به 

 نفر ۵٠٠انه يک دستگاه سنجش گاز نياوردند در اين تونل تأسفگاز نياز ھست تا گاز موجود تونل را برآورد کنيم م

ھا و ھشدارھای ما توجه نکردند که باعث شود اين فاجعه  اند چرا به خواسته و بچه دارای زن  کارگر اکثرا متاھل

خاطر کوتاھی و سھل انگاری   نفر از دوستان و ھمکاران عزيزمان را به٣۵عظيم اتفاق بيفتد و باعث شود 

 .ن و کارفرمايان معدن از دست بدھيممسؤوال

 اگر قرار ...«:  رابطه به خبرنگار حکومتی مھر، گفته استس سازمان ملی استاندارد در اينئيرنيره پيروزبخت، 

صورت ناظر وارد قضيه شويم حتما بايد استاندارد در معادن اجباری شود و از طرف ھيئت دولت  باشد که ما به

  ».ھا داشته باشيم تصويب و به ما ابالغ شود که ما مجاز ھستيم نظارت عاليه بر معادن و اجرای استاندارد در آن

ھايشان رياست و مديريت می  ھا خودی دھد که دولت قصد نظارت بر معادن را ندارد چون آن ين موضع نشان میا

تر باز باشد از جمله در رابطه با  کنند بنابراين بايد دست شان برای استثمار شديد کارگران و کسب سود بيش

  .استاندارھای ايمنی مخارج زيايد متحمل نشوند

مان پر  خوشبختانه ما در سازمان ملی استاندارد دست«: کند گرد و ادعا می صله دچار تناقض میاما پيروزبخت بالفا

يتی در قبال اجرای اين ضوابط نداريم و حتما مسؤولاست و تمام قواعد و استانداردھا را مدون و مکتوب داريم اما 

  !عذر بدتر از گناه» .نندکاران بايد بر اجرای آن نظارت ک داران و پيمان دارندگان معادن و سھام

من قصد پيش داوری ندارم اما معموال در معادن به مباحث آموزش و ايمنی خيلی «: کند اما او در عين حال اقرار می

  ».کنند کاران ھزينه نمی دھند و برای آموزش نکات ايمنی معدن بھا نمی

شوند، اصال محلی از  کاران از آن مطلع می  دارد که معدنئیگويند گاز متان بو اين که می«: پيروزبخت ادامه داد

  ».اعراب ندارد، چرا که ذات و وجود برخی معادن دارای گازھای منفجره است

 عدم دقت نيروی مسألهدو «: س خانه معدن به خبرنگار مھر گفته استئيردر ھمين ارتباط، محمد رضا بھرامن، 

سنگ  طور طبيعی در معادن زغال گاز به. شود  میانسانی و تجھيزات غيراستاندارد باعث بروز چنين حوادثی

سنگ از حد استاندارد خارج شود، عامل نيروی  وقتی سطح گاز در معادن زغال. شود که بايد تخليه شود متصاعد می

  ».کند ايفا می ای در پيشگيری از وقوع حادثه کننده تعيينانسانی، نقش 

در «: اندازد  انفجار معدن يورت را به گردن خود کارگران میاما او نيز مانند ربيعی وزير کار حکومت اسالمی،

دليل استفاده از تجھيزات   متری به١۵٠٠ تا ١٢٠٠سنگ در گلستان نيز انفجار در عمق  انفجار معدن زغال

  ».داده است غيراستاندارد توسط نيروی انسانی رخ

ن معدن شده و توسطه نيروی انسانی اين فاجعه دھد که اين تجيزات غراستاندارد از کجا وارد اي اما او توضيح نمی

  روی داده است؟
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عدم «: از سوی ديگر جعفر سرقينی، معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به خبرنگار مھر گفت

استانداردھا در اغلب معادن امری شايع است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيروھای الزم برای   دقيق رعايت

  .نظارت بر تمام معادن کشور را در اختيار ندارد

. ھا استانداردھای مربوط به خودش را داريم ما در بخش معادن در تمام حوزه«:  تصريح کردمسؤولاين مقام 

اين استانداردھا . ھريک استاندارد مخصوص به خود را دارد. و… بری، حمل و نقل و، ترائیطور مثال روشنا به

 و دانشگاھی در سازمان استاندارد و با نگاه به استانداردھای روز دنيا نوشته شده ئیھای اجرا ترين تيم توسط مجرب

  ».است

ر دخالت مستقيم دارد عدم يکی ديگر از موضوعاتی که در حوادثی مانند حادثه معدن زمستان يورک آزاد شھ

بسياری از فعاالن حوزه معدن با تفکر عدم نياز به . کاران است آموزش و اطالع رسانی درست به کارگران و معدن

  .کاران ندارند ترين توجھی به ارتقاء دانش معدن ھا کوچک آموزش و کاھش ھزينه

ھای مختلف  پست  ماھه برای٣ تا ١ھای  ر دورهاين در حالی است که در اغلب معادن بزرگ دنيا افراد تازه کار د

ھا حتما سرپرست و ناظرين متعددی بر فعاليت اين افراد  که بعد از ديدن آموزش ضمن اين. بينند معدنی آموزش می

  .ھای الزم را داشته باشند ئیتازه کار نظارت دارند تا در صورت بروز اشکال راھنما

معادن « :ان محصوالت معدنی در ھمين ارتباط به خبرنگار مھر گفته استکامران وکيل، دبير اتحاديه صادرکنندگ

توان گفت معدن آزادشھر تقريبا  يه استاندارد داشته باشند که میتأئيدزغال سنگ بايد فاکتورھای زيادی برای دريافت 

شود و در کنار  یدر حالی که يک معدن زغال سنگ معموال تا عمق زيادی حفر م. ھا را نداشته است ھيچ يک از اين

ھای زيرزمينی و تونل ھوا  کشی برای جذب آب ھای ديگری مانند تونل دسترسی، تونل آب تونل اصلی بايد تونل

  ».داشته باشد تا کار در اين معادن بتواند در شرايط استاندارد انجام شود

کنند تا تھويه ھوا  ن گالری ايجاد میعنوا  بهئیھا ھای موازی در فضای تونل معموال قسمت در کنار تونل: او ادامه داد

تواند به خاطر فضای آغشته به گاز  آالت و استارت لوکوموتيوھا که می و فرآيندھای پرخطری مانند تعمير ماشين

  ». از اين دست شود، در آن محل صورت گيردئیھا معادن زغال سنگ باعث بروز حادثه

بايد گفت که معدن حادثه ديده زمستان يورت آزادشھر «: گويد یاو با اشاره به حادثه معدن آزاد شھر، به صراحت م

کار فقط با ايجاد يک تونل قديمی تجھيز نشده و فاقد استانداردھای  يک از اين استانداردھا را نداشت و پيمان ھيچ

  ».فرستاد تا سنگ آھن را استخراج کنند الزم، کارگران را با کلنگ و چراغ قوه به داخل می

برداری از تونل حفر شده انجام نشده است که اين خود يک قصور آشکار مالک  رسد نقشه نظر می ، بهاز سوی ديگر

 ».کار معدن آزادشھر و حتی نھاد ناظر بر معادن از اصول اوليه ايمنی و استانداردھای حاکم بر معادن است و پيمان

ھای اکتشاف و استخراج  ھای تيم ه سرپرست اين است که آيا در معدنی که از گاز متان انباشته شدسؤالحال اين 

 نظارتی بر نحوه ورود و خروج ابزار و تجھيزات و کاالھا نداشتند؟

برای جلوگيری از حوادث ناشی «: زاده وزير صنعت، بالفاصله بعد از حادثه به خبرنگاران گفت محمدرضا نعمت

  ».در اختيار معادن کشور قرار داده استھای گاز سنج زيادی خريداری و  از انتشار گاز متان، دولت دستگاه

ھای قبل  مطالبات حقوقی و معوقات سال«:  کردتأکيد ماھه حقوق اين کارگران ٩وزير صنعت با اشاره به معوقات 

  ».شود پرداخت می

انبوه مشکالت  زمستان يورت شھرستان آزادشھر زنده به گور شدن معدنچيان در معدن گزارش نشريه جوان،  به

ای  داد و عده کاه کارگران بايد انفجاری ھولناک رخ می شدن دردھای جان  داده  برای نشانئیگو. ا برمال کردھا ر آن
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ھای  جان، صورت ھای بی حاال که بغض معدن ترکيده و تصاوير جسم. شد شدند که اين گونه  در قعر زمين دفن می

ھای الغر، وضعيت  فته، ھمه از وضع حقوقبسته معدنچيان پيش روی ھمگان قرار گر ھای پينه  زغالی و دست

  .شود پرسش اساسی از ھمين جا شروع می. اند ھايشان باخبر شده ھا نزد خانواده ساری آن ھای نابسامانشان و شرم بيمه 

ی به وضعيت ايمنی معدن توجه نکرد؟ چرا به وضع حقوق و مسؤول توجھی چه بود؟ چرا ھيچ که علت اين ھمه بی اين

کرد؟  چگونه گذران زندگی می  ھزار تومان٣با حقوق روزانه  کارگران رسيدگی نشد؟ يک کارگر معدنمزايای اين 

س دولت بر طبل ئي که رئیی ماسک به صورت نزد و قدم به داخل نگذاشت؟ حاال در روزھامسؤولچرا ھيچ 

ا بازماندگان حادثه عکس شوند و ب  می آزادشھر اش مدام راھی کوبد، مردانی از کابينه پيروزی در انتخابات می

ھا برای آنھا که بازمانده حادثه ھستند، يک  اين آمدن و رفتن. گردند گيرند و به پشت ميزھايشان باز می يادگاری می

  .دفن شود ن کنار معدن يورتمسؤوالھای  نگرانی عمده به ھمراه دارد و آن اينکه وعده

در معدن   حادثه ديده نگران وقوع: اين باره توضيح داد، در حسين احمدی، مديرعامل جمعيت ھالل اھمر گلستان

شرايط . احتياطی نکنند ھا بی وجه برای خروج پيکر ه شده است که امدادگران به ھيچتأکيدھستيم و به ھمين خاطر 

امدادگر  ٤٠  بسيار دشوار است و به طور چرخشی،  متری زمين٥٠٠معدن و فعاليت امدادگران در عمق ھزار و 

در شرايطی که ھر لحظه احتمال : وی ادامه داد. دھند برداری را انجام می و عمليات آوار زمين حضور دارند   در زير

  .توانيم خطر کنيم و جان امدادگران را به خطر بيندازيم انفجار و ريزش مجدد آوار وجود دارد، نمی

 درصد آواربرداری ريزش اول ٨٠ھم عصر ديروز اعالم کرد که  رضا مروتی، معاون عمرانی استاندار گلستان

تر خواھد  ھای دوم و سوم عبور آسان پس از عبور از اولين مرحله ريزش، در ريزش: او ادامه داد. انجام شده است

  .ھا عبور کنند تواند از آن می بود و نيروھای

اين . بداری شده بودندتعدادی از کارکنان اين معدن در کمال ناباوری بيمه کتا«: نچيان گفته استديکی ديگر از مع

کنند، به  مراجعه می شوند و به مراکز درمانی رو می شدگان پس از بازنشستگی وقتی با مشکالت جسمی روبه بيمه

ھر سال پنج ماه حقوق معوقه  ١٣٩٥ تا ١٣٩٣به عنوان مثال من از سال : وی گفت. برند نوع بيمه خود پی می

  .وضوع نداشتندن ھم توجھی به اين ممسؤوالمعوقه داشتم و 

 ماه حقوق معوقه ١٢ تا ٥کارگران اين معدن با وجود سختی کار ھر کدام از «: يکی ديگر از کارگران معدن گفت

گيرند با مشکالت زيادی  دارند و بيمه آنھا با تأخير واريزمی شود و زمانی که در آستانه بازنشستگی قرار می

با کارگران در روز کارگر را جنبه تبليغات انتخاباتی خواند و صنعت  س سازمانئيوی ديدار ر. شوند رو می روبه

  . کارگران ديدار کرد و گرفتن رای کارگران برای دولت فعلی با او برای تبليغات دولت روحانی: گفت

شنبه خطاب به  که در بيمارستانی در شھرستان گنبدکاووس بستری بود، روز پنجکاران مصدوم  يکی از معدن 

آقای وزير دير : صنعت که برای عيادت از مصدومان حادثه معدن به بيمارستان آمده بودند، گفتوزرای کار و 

اند و ما در اين حادثه  ھای ما ياھپوش شده شنيديد، اما االن خانواده کاش چندماه زودتر فرياد کارگران را می. آمديد

  .مان را از دست داديم ھمکاران و دوستان

کارگران نبودند و ما يک ھفته قبل بوی گاز را در معدن استشمام کرديم و چندين  دنمقصر انفجار مع: وی افزود

  .ھا ھيچ توجھی نکردند ن گزارش داديم، اما آنمسؤوالناامن بودن اين معدن را به  بار

برادر من : آمده بود، گفت رسانی به محل حادثه برادرش و امداد شده که برای نجات حبسبرادر يکی از معدنچيان 

برادرم دو فرزند . است و پس از حادثه ھمراه تعدادی از ھمکارانش داخل معدن محبوس شد کارگر معدن يورت

  .  ماه حقوق دريافت نکرده است١٤دارد و تا االن 
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  :عليرضا ابراھيمی نماينده آزادشھر و وراميان در مجلس شورای اسالمی در جواب خبرنگاری گفته است

  ه تعداد کارگر دارد؟ اين معدن چند ساله است و چ

  . کارگر در سه شيفت کاری مشغول کار بودند٣٧٠ سال قدمت دارد که در آن ٤٠حدود 

  آيا معدن متعلق به بخش دولتی بوده يا خصوصی؟

آھن  داران آن شرکت سرب و روی و يک شرکت وابسته به ذوب متعلق به يک شرکت خصوصی بود که سھام

  .اصفھان است

  ه پاسخی دارند؟در مورد اين حادثه چ

ن شرکت در محل حاضر شدند، اما به دليل شرايط روحی کارگران به ستاد مسؤوالساعاتی بعد از وقوع انفجار 

در ادامه اين حادثه از . بھبود شرايط مشکالت را بررسی و به سؤاالت پاسخ دھند  بحران منتقل شدند تا بعد از

  .اً پيگيری خواھد شدقضائيه و ستاد بحران حتم مراجع مربوطه مثل قوه

  چه مشکالتی وجود دارد؟ ھم کانون در محل حادثه 

نياز به موتوری است که در  مثال برای حل مشکل ريزش معدن. برای امداد و نجات، بسيار کمبود امکانات داريم

 نرسيده تر منتقل شود که ھنوز ھم تقاضا شد تا ھرچه سريع به ھيمن. استان وجود ندارد و در استان کرمان است

  .است

  نظر شما علت دقيق حادثه چيست؟ به

تمام ھم و غم ما کمک به مصدومان و  گاز بوده است، اما در حال حاضر بنا به نظر کارشناسان علت حادثه انفجار

يت علت دقيق حادثه بررسی و اعالم خواھد مأمورکارگران است که بالفاصله بعد از اين  خارج کردن پيکر مطھر

  .شد

  ؟ علت چيست. اند سنج نبوده اند که مجھز به کپسول اکسيژن و دستگاه گاز ز کارگران گفتهای ا عده

ھا  گفتند آن اند، اما کارگران می سنج بوده کار، کارگران مجھز به دستگاه گاز طبق گفته وزير صنعت و شرکت پيمان

  .اين دستگاه را ھمراه نداشتند

  ھا حمايت شود؟ تا از آن کارگران را بيمه کرده بود مسؤولآيا شرکت 

انه بيمه معادن و مشاغل سخت تأسفاند، اما م بيمه حوادث بوده. اند اند که بيمه کتابخانه بوده ای از کارگران گفته عده

از نظر حقوق و مزايا نيز کف درآمد را داشتند، ! اند ايم که بعضی حتی بيمه آرايشگری داشته گاھا متوجه شده. خير

  .دھنده نظارت نداشتن دستگاه نظارتی است اين نشان! ومان ھزار ت٣مثال روزی

  شرايط رسيدگی به مصدومان حادثه چگونه است؟ در حال حاضر

  .اند ھای اطراف منتقل کرده خوشبختانه تيم پزشکی فعال حضور دارد و ھمه مصدومان را به بيمارستان

انه مصدومی که خيلی حال وخيمی داشته باشد،  خوشبخت .ھا مرخص شدند و تعدادی ھم بستری ھستند تعدادی از آن 

  .نداريم و به اميد خدا ھمه در آينده نزديک مرخص خواھند شد

چرا در يک چنين معدنی .  يکی از معادن نمونه انتخاب شده است٩٥شھر در سال  گويا معدن زمستان يورت آزاد

  بايد شاھد حادثه باشيم؟

دانيم که بر چه اساس و  شد، ولی حقيقت امر اين است که علت آن را نمی از نظر امنيتی نمونه ٩٥اين معدن در سال 

اين حادثه  اگر بر اساس نظارت دقيق صورت گرفته بود، نبايد امروز شاھد! چه پارامتری اين تصميم گرفته شد

  .انه نظارت نيست يا دقيق نيستتأسفم. بوديم دلخراش می
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  ه است؟بعد از حادثه چه کمکی به خانواده مصدومان شد

...  

ايم، در  سنگ را گرفته ما بيماری کارگران معدن زغال: ، نوشته بود١٣٩٥-٠٩-١٤روزنامه شھروند در تاريخ 

م، سياھی ئيگو ھايمان، در ھر سالمی که می ھايمان، در نفس در ريه. سنگی ندارد تھران، شھری که ھيچ معدن زغال

  ...ھايمان سياه شده است گويند ريه یخودمان خبر نداريم اما يک روز م. نشين شده است ته

گويند بيماری ريه سياه، بيماری رايج در ميان کارگران  آنتراکوز يا ھمان سياه ششی که برخی پزشکان به آن می

به ھمين دليل ھم . شود ھاست مواردی از ابتال به اين بيماری در جھان گزارش نمی سنگ بوده و سال ھای زغال معدن

ھای ريوی و تنفسی  طور تخصصی در زمينه بيماری  که بهئیھا ه، مراکز علمی و بيمارستاندر کشورھای پيشرفت

که دنيا سياه ششی را  در حالی. اند ھاست که متوقف کرده ھای جديد درباره اين بيماری را سال کنند، بررسی تحقيق می

ان حاال درگير بررسی سنگی ندارد، پزشک به فراموشی سپرده است در تھران، شھری که ھيچ معدن زغال

  .اند سنگ را گرفته ھا بيماری کارگران معدن زغال دھد تھرانی اند که نشان می  شدهئیھا پرونده

مسيح «ھای شغلی در بيمارستان   واحد تحقيقات آلودگی ھوا و بيماریمسؤول، »سيدمحمد سيدمھدی«دکتر 

: گويد می» شھروند«او است که به . اسدشن ھای سياه را خوب می تھران است و آنتراکوز و ريه» دانشوری

درواقع زمانی که با . افتد آنتراکوز يک بيماری ريوی است که تشخيص آن اغلب با برونکوسکوپی اتفاق می«

ھا و ذرات سياه است، اين بيماری تشخيص داده  بينند که پر از دانه  را میئیھای ھوا برونکوسکوپ داخل ريه و راه

  ».تواند بافت ريه را تخريب کند يماری خطرناکی است که میشود و از اين جھت ب می

گفتند اين  شناسند عالوه بر اين در گذشته می سنگ می عنوان بيماری کارگران معدن زغال گفته او آنتراکوز را به به

در «: دتر بو پختند، بيش بيماری با تنور ھم ارتباط دارد، چون شيوعش در ميان زنانی که در فضاھای بسته نان می

شان نيست و در واقع  بينيم، چون مشکل حال حاضر در منابع علمی غربی اطالعات زيادی درباره اين بيماری نمی

کن شده است ولی در ايران و تھران  به نوعی اين بيماری در کشورھای پيشرفته ريشه. اند از اين بيماری عبور کرده

 بيمار مبتال به آنتراکوز تنھا در بيمارستان مسيح ۶٠ سالی کم دست. شود موارد جديدی از اين بيماری گزارش می

 نفر ھم با ھمين بيماری در ٣٠ھايمان به تازگی متوجه شديم ساالنه حدود  در بررسی. شوند دانشوری پذيرش می

ن به ھا ھم مبتاليا ممکن است در ساير بيمارستان. اين آمار قابل توجھی است. شوند خمينی پذيرش می بيمارستان امام

ممکن است بسياری از بيماران اصال شناخته نشوند، يعنی . اين بيماری شناخته شده باشند و ما خبر نداشته باشيم

ھا تشخيص داده  رسند، بيماری آن دچار اين بيماری شده باشند اما چون در روند درمان به مرحله برونکوسکوپی نمی

  ».تر باشد کنيم شايع  ما فکر میچه شود، بنابراين ممکن است اين بيماری از آن نمی

ومير ناشی  عنوان آمار مرگ آماری که ساالنه در ايران به«: گويد  کيفيت ھوا درباره آن میکنترولمديرعامل شرکت 

وميرھای بلندمدت ناشی از آلودگی ھوا در اين  ومير بالفاصله است و آمار مرگ از آلودگی ھوا ثبت شده، آمار مرگ

ھزار نفری   ٢٦ار سرطان و بيماری ريوی در آن نيست، به ھمين دليل است که ما معتقديم آمار يعنی آم. آمار نيست

. ومير در اثر آلودگی ھواست طور ساالنه کف آمار مرگ ھزار نفری در تھران به  ٥تلفات آلودگی ھوا در ايران و 

 ».تواند ناشناخته باشد ھا ھم می اریات آلودگی ھوا بر سالمت ازجمله بيمتأثيرالبته در اين ميان بخش زيادی از 

  

   از وضعيت کارگران گرفتار در معدن يورت» قاسم رضائی«روايت دردناک 
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انه عمليات آواربرداری معدن يورت گلستان به کندی پيش تأسفھای طال و برنز المپيک، با بيان اين که م  مدال دارنده

  .کنند  ماه زندگی می ھزار تومان در٨٠٠معدن کاران با حقوق : رود، گفت می

  

، درباره حضور خود در معدن يورت گلستان و ابراز »ايسنا«وگو با رسانه حکومتی  ، در گفتئیقاسم رضا

اين حادثه بسيار سنگين و تلخ بود و باعث ناراحتی ھمه «: ديدگان ريزش اين معدن، اظھار کرد دردی با حادثه ھم

کشند و سختی باالی کارشان، حقوق بسيار  د زحمات بسيار زيادی که میانه معدنکاران با وجوتأسفم. مردم ايران شد

 ھزار تومان در ماه ٨٠٠کنند و تنھا   شب کار می٧ صبح تا ٧ھا صحبت کردم فھميدم که از  کمی دارند و وقتی با آن

  . داردتأسفدھند که واقعا جای  ھا حقوق می به آن

ھايشان را نگرفته  با وجود اين حقوق اندک، چند ماھی بود که حقوق«: ھای طال و برنز المپيک، افزود  مدال دارنده

ھا به حرکت در   که چرخ مملکت با دستان آنئیھا آدم. کنند بودند و در مجموع در شرايط بسيار بد مالی زندگی می

ر حالی که شود، د ھا می شود و سود بسيار زياد صنعت ذغال سنگ از آن باال دستی آيد ھيچ سودی عايدشان نمی می

  ».کنند اين عزيزان در شرايط بسيار سخت کار و زندگی می

از «:  رود، گفت انه عمليات خارج کردن معدن کاران گرفتار در زير آوار به کندی پيش میتأسفوی با بيان اين که م

 بسيار کم رود که اين ميزان نزديک مشاھده کردم که ھر ساعت تنھا سه يا چھار متر عمليات آواربرداری جلو می

من از مسووالن . جا حضور دارند در شرايط بسيار سختی قرار گيرند ھا که در آن ھای آن است و باعث شده خانواده

تری جلو برود تا اين عزيزان ھر چه  کنم شرايطی را فراھم کنند تا عمليات آواربرداری با سرعت بيش خواھش می

  ».زودتر از زير آوار بيرون کشيده شوند

دانستم که به عنوان يک  وظيفه خودم می«:  درباره ھدف خود از حضور در کنار معدن کاران گفت، ئیرضا

معدن کاران از اين که ورزشکاران، ھنرمندان و . کش ابراز ھمدردی کنم ھای اين قشر زحمت ورزشکار با خانواده

 زودتر با فراھم کردن شرايط   ھر چهنمسؤوالاميدوارم . اند بسيار ناراحت بودند ھا سر نزده يا اقشار ديگر به آن

اميدوارم ديگر شاھد چنين اتفاقات تلخی در کشورمان نباشيم و رعايت اصول . الزم به اين حادثه تلخ پايان دھند

  .کش و عزيز ايران جدی گرفته شود ايمنی و استاندارد برای حراست از جان کارگران زحمت
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  اند  تعطيل شده د صنعتی واح١٠٠ ھزار و ۵ حدود ١٣٩۵تا پايان سال 

 صنعتی طی دوره چھارساله - واحد توليدی ۵١٠٠وزارت صنعت، معدن و تجارت حکومت اسالمی ايران، تعطيلی 

  . کردتأئيددولت حسن روحانی را 

  

، در واکنش به اظھارات ابراھيم رئيسی يکی از نامزدھای انتخابات ١٣٩٦ ارديبھشت ١٩شنبه  اين وزارتخانه سه

 ھزار و ۵ حدود ١٣٩۵ن دوره رياست جمھوری ايران اعالم کرد که در دولت يازدھم و تا پايان سال دوازدھمي

 . تعطيل شده است  واحد صنعتی١٠٠

  . ھزار واحد صنعتی تعطيل شده است١٧ابراھيم رئيسی پيش از اين گفته بود که طی چھار سال گذشته 

خوانده و اعالم کرده است که در ھمين » دروغ انتخاباتی«وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران، اين اظھارات را 

 . واحد توليدی راکد احياء شده است۵٠٠٠دوره چھار ساله حدود 

آمار واحدھای توليدی راکد در ايران از دو سال قبل به محل جدل دولت حسن روحانی و جريان رقيب تبديل شده 

 واحد صنعتی راکد خبر داد و اعالم کرد ٧۵٠٠ ئیاسا از شن٩۴وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران پائيز . است

 . ھزار ميليارد تومان نقدينگی برخی از اين واحدھا احياء خواھند شد١۶که با تزريق 

 واحد راکد متقاضی دريافت تسھيالت ۵٠٠ ھزار و ١٢نويسی برای دريافت تسھيالت بانکی بيش از  اما در نام

 .تر از آمار اعالم شده از سوی دولت بود ش ھزار واحد بي۵خروج از رکود شدند که 

بر اساس . ھای گذشته سھم اشتغال صنعتی در ايران را کاھش داده است تعطيلی واحدھای صنعتی و توليدی طی سال

 ھزار نفر رسيده که ٢٠٠ ميليون و ٧ به ٩۵اعالم مرکز آمار ايران تعداد شاغالن بخش صنعت در پايان سال 

 .نفری شاغالن اين بخش در دولت حسن روحانی است ھزار ٣١٣نشانگر کاھش 

  

  معدنچی زمستان يورت در اداره کار۵٧ت دادخواست ثب

از زمان وقوع حادثه معدن زمستان يورت و متوقف شدن فعاليت جاری اين واحد معدنی تا به امروز  گزارش ايلنا، به

 بيکاری و پيگيری مطالبات مزدی خود به  نفر از معدنچيان زمستان يورت برای دريافت مقرری بيمه۵٧کم  دست

  .اند ادارات کار استان گلستان مراجعه کرده

ھای کاری معدن   کارگر در نوبت۵٠٠ کم  ارديبھشت دست١٣شود که تا پيش از حادثه روز چھارشنبه  يادآوری می

فعاليت اين معدنی زمستان يورت مشغول به کار بودند که به دنبال تصميمی که از سوی دولت برای توقف موقت 

 . ماه به بيمه بيکاری معرفی شوند۶کم برای مدت  گرفته شده است قرار است دست
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ھای گذشته خود نيز مبالغ قابل توجھی بستان کار ھستند؛ برابر  از طرف ديگر اين کارگران بابت معوقات مزدی ماه

ھای  ری بيمه بيکاری خود بايد به ھياتمقررات قانون کار کارگران برای پيگيری معوقات مزدی و يا دريافت مقر

 .تشخيص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و نسب به تکميل دادخواست اقدام کنند

گويند با توجه به شرايط خاص کارگران معدن زمستان يورت، از سوی اداره کار استان گلستان بررسی  منابع می

 . آغاز شده است صورت ويژه برزمين مانده کارگران به تکليف مطالبات تعيينھا و  ھای آن دادخواست

ھای  تر به وضعيت خانواده  استان گلستان نيز بر رسيدگی ھرچه سريعتأميناز سوی ديگر، در جلسه امروز شورای 

يابی حادثه معدن زمستان يورت  ای که قرار است در ارتباط با علت گانه ھای سه معدنچيان حادثه ديده و تسريع کميته

 . شدتأکيدحقيق کنند، ت

ھای کارگران  کار و کارفرمای معدن زمستان يورت که از قرار معلوم با شکايت شماری از خانواده در مورد پيمان

شود که افراد ياد شده تا تکميل تحقيقات حسب قرار   تشکيل شده است نيز گفته میئیھا پرونده قضا ديده برای آن حادثه

  .آزاد ھستندصورت موقت  قانونی صادره به

***  

در » زمستان يورت«بار معدن زغال سنگ  فاصله ھفت روز از انفجار مھيب و مرگ ھای حکومتی؛ به خبرگزاری

جان ديگری  استان گلستان، ھنوز عمليات امداد و نجات در اين معدن پايان نيافته، چراکه ظاھرا معلوم نيست پيکر بی

انگيز   عجيب که با توجه به وجود معادن مشابه يورت در ايران، ھراسدر محل انفجار به جا مانده يا خير؟ وضعيتی

  .کند جلوه می

 سؤالھرچند فقدان آمار معدنچيان حاضر در تونل در زمان انفجار از ھمان زمان وقوع حادثه برای بسياری محل 

ن و مسؤوالاز وجو از ديگر معدنچيان يورت و حتی کسب اطالع  بود، اکنون به وضوح مشخص شده که حتی پرس

 شمار تعيينھای تمامی کارگران شاغل در اين معدن در روزھای متمادی پس از حادثه نيز نتوانسته به  خانواده

  .کارگران مفقود در تونل منجر شود

جان در روز گذشته دريافت که برخی معتقد بودند پايان عمليات تجسس برای   پيکر بی١٣شود از يافتن  اين را می

گونه نبوده؛ خط   حاضر در تونل در زمان حادثه بوده اما زمان زيادی طول نکشيد تا مشخص شود که اينيافتن افراد

ن کشيد تا کمی بعد، يک پيکر ديگر مسؤوالبطالنی که کشف ھفت پيکر ديگر بر فرضيات ارائه شده توسط برخی 

  . نشده استئیپيدا شده و مشخص شود ھنوز آمار فاجعه يورت نھا

: س شورای شھر گرگان در ھمان ساعات نخست حادثه گفته بودئيھنوز ھمان چيزی است که نائب ريعنی وضعيت 

نامه ايمنی در معادن بايد  نئيست که طبق آ اين در حالی» .آمار دقيقی از کارگران محبوس شده فعال وجود ندارد«

ن نامه ئييت رعايت مقررات آولمسؤتعداد کارگرانی که داخل معدن مشغول به کارند، در ھر لحظه مشخص باشد و 

  .ھم بر عھده کارفرماست

نامه ايمنی  نئيتر از آن است که درباره آ البته اوضاع در يورت خيلی وخيم«: از جمله خبرگزای تابناک، نوشته است

بينيم، کشف ھشت پيکر در امروز نيز نتوانسته موجب شود،  ويژه زمانی که می به. مئيو رعايت نشدنش سخن بگو

درضا منتظری، معاون مديريت بحران استانداری گلستان از احتمال افزايش شمار جان باختگان سخن به ميان حمي

  .دھد ھنوز احتمال دارد يک جسد زير آوار مانده باشد شواھد نشان می: نياورده و نگويد

ھيم که شايد در عبارت بھتر با ابھامی بزرگ در شمار کارگران حاضر در معدن در زمان وقوع فاجعه مواج به

شد، آن را نتيجه بيمه نبودن کارگران و در دسترس نبودن ليست  ساعات نخست و تا يکی دو روز پس از حادثه می
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بيمه اين معدن يا موارد مشابه دانست؛ اما وجود آن در پايان ھفتمين روز عمليات امداد و نجات، تنھا فاجعه است و 

  ».دن نيستای بزرگ که محدود به اين مع بس؛ فاجعه

ای که اکنون در رابطه با انفجار معدن يورت، مطرح و روشن است اين است که اين حادثه ناشی از  مسألهترين  مھم

نخست آمدند اعالم کردند خطای انسانی در کار بوده اما بعد به سرعت . است ضعف ايمنی محيط کار و مديريت بوده 

 در اين ميان مقصر  . بارز است ل ايمنی، در اين حادثه،شان را پس گرفتند؛ پس قصور در رعايت اصو حرف

  کيست؟

 شيفت و مسؤول معدن، مسؤولجا دارای مقام و پست ھستند مثل کارفرمای معدن،   اشخاصی که آنروشن است که

د،  که ھمه شنيدند و حقيقت ھم دارئیھا طبق گفته. ھای خاصی را داشته باشند القاعده بايد نظارت  ايمنی، علیمسؤول

 گاز متان گازی است بسيار قابل انفجار؛ گازی است که  گفته کارشاسان، به. علت اصلی، انفجار گاز متان بوده است

حاال اين گاز . گيرد آيد و جای اکسيژن را می ن میئيشدت درصد اکسيژن پا سمی نيست ولی با افزايش حجم آن، به

 وقتی که ئی ھا در يک چنين محيط. شود کند و آماده انفجار می ر میکند، از ديدگاه ايمنی، ايجاد اب وقتی تجمع پيدا می

ھای گازسنج، قبل از شروع کار و حضور نفرات،  وجود گاز متان ھست، بايد در ھر نوبت به وسيله دستگاه

 مسؤولين، دولت و وزارت کار مسؤوليعنی قبل از ھر شيفت کاری؟ در راس ھمه اين . گازسنجی انجام شود

ين معدن و ھم دولت مسؤولدن و ھمه اماکن کار کشور ھستند بنابراين در چنين وقايعی ھم کارفرما و بازرسی مع

  .يت مستقيم دارندمسؤول

تر  ھمين مسائل از خود انفجار مھم.  در مورد تعداد کارگران داخل تونل، آمارھای متناقض منتشر شده استحتی

دليل اين که تعداد . کند عميقا خشمگين می کارشناسان را مردم وھا،  ھای آن است؛ ھمين مسائل، کارگران، خانواده

جاست که برای گروه امداد   مھم اينمسألهکند باز ھم چرا؟  دانند اعالم نمی دانند، چيست؟ با می نفرات ورودی را نمی

 کاری و نجات بايد دقيقا روشن شود که چند نفر داخل، در دل حادثه حضور دارند؛ چه سنی دارند؛ برای چه

ھای تنفسی سالم و مناسب در اختيارشان قرار بگيرد؛ بايد مجھز به  ھای نجات بايد ماسک گروه... اند؟ و رفته

  . باشد که نقاط پرخطر را مشخص کندئیبايد در مسير حرکت تابلوھا. تجھيزات ضدبرق باشند

لويت اول در امداد و نجات حوادث،  برای نجات محبوسان داشت و اوئیترين مرحله اين است که بايد راھکارھا مھم

تواند به نحات  ، يک دقيقه، يک ثانيه زمان و حتی يک جای ديگر يک ھزارم ثانيه ھم میئیيک جا. زمان است

  .انسانی منجر شود

کم يک نفر بايد ھميشه  طبق قوانين ايمنی، در فضای کار معادن، گروه امداد و نجات بايد ھميشه آماده باشند؛ دست

اعالم . روند، بايد دارای بيسيم باشند تا بتوانند با بيرون ارتباط برقرار کنند  مستقر باشد؛ نفراتی که داخل میدر معدن

  . امداد و نجات خيلی اھميت داردمسألهسريع حادثه و سرعت عمل، در 

 بيليون تن ذخاير ٣٧، )غيرنفتی(  نوع ماده معدنی۶٨بينيم ايران با دارا بودن حدود  آمارھای رسمی می با نگاھی به

 قدرت معدنی جھان جای گرفته و يکی از کشورھای غنی از ١۵ بيليون تن ذخاير بالقوه در ميان ۵٧کشف شده و 

  . ھزار معدن در کشور وجود دارد٨بر اساس آمار، حدود . آيد حساب می ھای معدنی به ئیحيث دارا

شناسی  ستين کشوری بود که تدريس رشته معدن و زمين سال قبل ايران نخ٧٠با توجه به پتانسيل معادن ايران، از 

ھای   ھزار نفر مھندس و تکنسين در رشته۵٠را در بين کشورھای منطقه آغاز کرد و در حال حاضر بيش از 

  .شناسی تربيت کرده است معدن، متالوژی و کارشناس زمين
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گاه کارگران و  قتل ه معادن کشور، به نيروھای متخصص جای خالی استاندارد در حوز اما بين تمام اين ذخاير و

  .بلعد کاران و کارگران را در خود می گاھی که معادن و معدن حقوقی آنان تبديل شده است؛ قتل بی

يکی از مسائل بسيار جدی کارشناسی که در حادثه معدن آزادشھر مورد توجه قرار نگرفته است عدم رعايت 

ورود باطری به داخل معدنی که به . کاران و معدن است ن و معدناستانداردھای الزم برای حفظ امنيت کارگرا

  .شود ست که عامل بروز جرقه و انفجار معرفی می شود، بديھی زا از آن متصاعد می صورت طبيعی گازھای اشتعال

 و دار زد است، سود آن برای دولت سرمايه اما موضوع مھم آن است که در کشوری که ذخاير معدنی آن در دنيا زبان

ھا خود را ملزم به  ھا بسيار سودآور است اما با اين وجود آن »خودی«کاران جانبی آن مانند سپاه و بسيج و  پيمان

سازی شده است،  رعايت اين استانداردھا که بر مبنای قوانين رايج در دنيا و مطابق با شرايط اقليمی کشور بومی

شان ھم گرم و ھم نرم است  و پشت. دھند  ھا اھميتی نمی نواده آندانند و آگاھانه به جان کارگران و سرنوشت خا نمی

ھا بازخواست جدی نخواھد کرد؛ کارگران ھم بدون تشکل مستقل و  که در صورت بروز چنين فجايعی، کسی از آن

و داران دولتی  توانند کاری از پيش ببرند و فشاری به سرمايه فقدان اتحاد و ھمبستگی طبقاتی سراسری خود، نمی

  .غيردولتی بياورند

 شده در اين تعيينمسيرھای دھد که چنين امکانات ايمنی، آمادگی الزم، و اطالعات دقيق و  ھمه شواھد نشان می

از ھمان روز اول گفتند دارند . معدن نبوده؛ چرا که از ھمان لحظه کسانی که به نجات مصدومين شتافتند جان باختند

، ايجاد مسيرھای فرعی برای تنفس محبوسان کنند در حالی که ادرسانی حفر میھا و مسيرھای فرعی برای امد تونل

  . ھا، الزامی است  برای نجات جان انسانمسألهاين . بينی و تعبيه شده باشد احتمالی، بايد از قبل در معدن پيش

 که دارای مشاغل طور جدی و پيگير حکومت اسالمی را به چالش بگيرند که چرا کارگرانی اکنون بايد کارگران به

 ھزار ٨٠٠کنند بايستی بدون ھيچ بيمه پوششی، حقوق  ھای طوالنی کار می سخت و خطرناک ھستند و ساعت

  ؟ !شود تومانی بگيرند که آن ھم به موقع پرداخت نمی

نيز » زمستان يورت شمال غربی«دھند که صاحبان معدن زغال سنگ  اين ترتيب، تمامی شواھد موجود نشان می به

سازی محيط کار، ارزشی به جان  داران دولتی و غيردولتی، به جای صرف ھزينه جھت ايمن ند ھمه سرمايهمان

وجود آورده و رسما قاتل کارگرن محسوب  کارگران قائل نبوده و زمينه بروز چنين فجايعی را در اين معدن به

ھايشان ادامه  چنان اين جنايت شوند، ھم زات نمیگيرند و مجا دليل اين که اين قاتلين، تحت تعقيب قرار نمی به. شوند می

س ئياند و رھبر و ر در واقع قاتلين اصلی ھمه اين فجايع و کشتارھا و اعدام ھا در راس حکومت نشسته. دارد

در چنين موقعيتی، کارگران تنھا با اتحاد  .ھستند... ه و فرمانده و سردار وئيس مجلس و قوه قضائيجمھور و ر

شان خاتمه دھند و ھم با  داران و حکومت توانند ھم به اين جنايات سرمايه زه آگاھانه و متحدانه خود میطبقاتی و مبار

طلب و آزادی خواه، اين  طلب و برابری ھای اجتماعی حق اتحاد و ھمبستگی و مبارزه مشترک با ديگر جنبش

دست گيرند و به  معه ايران را بهن بشکند و خود مستقيما مديريت کل جائيحکومت جانی را از اريکه قدرت پا

  !استثمار انسان از انسان خاتمه دھند و جامعه نوينی بسازند شايسته انسان

 ٢٠١٧ دھم مه -١٣٩٦ ]ثور[شنبه نوزدھم ارديبھشت چھار

  

 :ھای حمله کارگران خشمگين معدن يورت به ماشين حسن روحانی فلم  لينک* 
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