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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٧ می ١٩
  

  !جنايتی ديگر
  

، استان گلستان و کشته و مجروح شدن   واقع در آزاد شھر"زمستان يورت شمال غربی"با انفجار معدن زغال سنگ 

 جنايتکار و ضد کارگری بورژوازی ايران و رژيم ۀ بار ديگر پرده از چھرتعداد زيادی از کارگران اين معدن ،

 که اين واقعه رخ داد ١٣٩۶ ]ثور[ ارديبھشت ماه١٣از روز چھارشنبه . ش جمھوری اسالمی ، کنار زده شد احامی

  . س اخبار کشور قرار داردأاخبار و مسايل مربوط به اين معدن ، ھمچنان در ر

آزاد شھر و رنج و عذاب نفس بُر خانواده ھای  صحنه ھای دردناک خشم و درد کارگران ۀدر اين روزھا مشاھد

محروم کارگران محبوس و قربانی شده در اعماق زمين ، نفرت تمامی کمونيست ھا و انسان ھای باوجدان نسبت به 

و ھمسران چشم ھای اشکبار مادران . شرايط وحشتناک کارگران معدن در سراسر کشور را برانگيخته است

 ۀکارگرانی که در زير خاک مدفون شده و آن ھا حتی به جسد عزيزان شان نيز تاکنون دست پيدا نکرده اند، چھر

دردمند توأم با شرمندگی و استيصال کارگرانی که برای نجات ھمقطاران شان ، خود تا يک قدمی مرگ رفتند ، تن 

يه ھای خشم آلود کودکانی که پدر زحمتکش خود را در  مردان توانمند معدن ، فغان و گرۀھای زخمی و فرسود

 طرفداران راستين ۀمی نامندش از دست دادند ، قلب ھم" آزاد شھر"کارگران که " محبوس گاه" معدن ۀفاجع

 آنانی ۀ به درد آورده است؛ قلب ھم،که خود را درکنار اين کارگران و بازماندگان شان می بينندرا کارگران ايران 

 اين مصيبت ھا حرص و آز سرمايه داران زالو صفتی می باشد که برای جان ۀدانند مسبب واقعی ھمرا که می 

کارگران ارزشی قائل نيستند و در حالی که خود انگل وار از حاصل رنج و زحمت ھمين معدنچيان به عيش و نوش 

  .می پردازند به اين کارگران به چشم کاالھای يک بار مصرف نگاه می کنند

فجار مرگبار معدن آزادشھر زخم ھای کھنه و دردھای بی شمار کارگران تحت ظلم و ستم بی حد و حصر با ان

 سرمايه داری حاکم بر ايران ۀسرمايه دارن بار ديگر سر باز کرد و چرک و عفونت مناسبات کثيف و استثمارگران

به قدرت ضرب و زور جمھوری چرک و عفونت نظام فرتوتی که .  بار ديگر در مقابل چشم ھمگان قرار گرفت

اسالمی شرايط بس جھنمی برای کارگران ايران و يکی از ستمديده ترين بخش ھای آن يعنی کارگران معدن آفريده 

به خصوص که خود کارگران معدن گوشه ای از شرايط . آن چه در زير می آيد بازگوئی اين واقعيت می باشد. است

  . در رسانه ھا منعکس شده استی رانده و سخنان آنان بخشکار وحشتزا و دردناک خود را بر زبان
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يکی از عمده ترين مسايلی که رسوائی سردمداران جمھوری اسالمی را در حمايت از سرمايه دارن انگل در ابعاد 

 فاقد وسايل ايمنی بود و صاحبان اين معدن که ھر چه گسترده تری باعث گشته اين امر است که معدن مزبور اساساً 

قِبَل کار بسيار سخت و دشوار معدنچيان ثروت ھای کالنی به دست می آورند حتی از گذاشتن ابتدائی ترين وسايل از 

انفجار اخير نيز . در اختيار کارگران ، آن ھم در ارتباط با کار طاقت فرسای آنان در اعماق زمين دريغ کرده بودند

در ھمين رابطه . ن سازی محيط کار به وقوع پيوستدرست به دليل آزمندی آن ھا و عدم صرف ھزينه جھت ايم

خود رسانه ھای جمھوری اسالمی اعتراف کردند که اين انفجار به دليل جمع شدن حجم باالئی از گاز ھای قابل 

 کارگران ، کارفرمای اين ۀتازه ، بر اساس گفت.  معدن رخ داده استۀاشتعال و خطرناک به دليل ضعف سيستم تھوي

ايمنی محيط کار مطلع بوده و کامالً بر اين امر وقوف داشته است که ھر آن ممکن است فاجعه ای معدن از عدم 

ولين تذکر ؤبار ھا عدم ايمنی محيط کار را به مس"ما : چنانچه کارگران گفتند که. برای کارگران معدن رخ دھد

شرايط تونل معدن را به اين ھمچنين کارگران ". داديم، اما ھر کسی اعتراضی می کرد از کار اخراج می شد

 ۀ بسته است و وقتی انفجار صورت می گيرد ھمۀبه صورت يک طرفه و محوط: "صورت توصيف کرده اند که

به قول يکی از کارگران اين معدن ." موجودات زنده در تونل بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست می دھند

  ."  ايمنی داشت که اين طوری نمی شداگر معدن"کارفرما به فکر جان کارگران نبود و 

 ديگر، اين واقعيت است که جدا از اين که معدن مزبور فاقد وسائل ايمنی الزم بوده و برای نمونه دستگاه ۀنکت

.  سنجش ميزان گاز و دستگاه تھويه معدن از گاز ھای خطرناک در سطح نياز ھای چنين معدنی نبوده است

ی نظير ماسک اکسيژن و چراغ در اختيار کارگران دريغ کرده وريائل ضرولين معدن حتی از گذاشتن وسؤمس

ی ھای خود حتی وسايلی چون ئ اخير ، کارگران برای نجات ھم طبقه ۀبه ھمين دليل نيز در ھنگام وقوع حادث. بودند

 وسايل ابتدائی ماسک اکسيژن و چراغ در اختيار نداشتند و ھمان طور که می دانيم تعدادی از آنان بدون داشتن چنين

در ھمين رابطه يکی از . به نجات کارگران محبوس در معدن شتافتند که آنان نيز جان خود را از دست دادند

ھمان ساعات اوليه چند بار خواھش کرديم به ما کپسول اکسيژن بدھند تا خودمان : "کارگران به خبرنگاران گفت

  .، اما کپسولی نبود که بدھند" داخل برويم

 کارگران جان بدر برده از اين فاجعه ، حتی بعد از انفجار و حضور نيروھای امدادگر ھم ۀ ديگر بنا به گفتاز سوی

 ، نه وسائل ضروری برای نجات کارگران وجود داشت و نه اين نيرو ھا با کارگران و نيرو ھای مردمی ءدر ابتدا

 کارگران تنھا ۀنيروھای امدادگر ، به گفتاين به اصطالح .  جھت نجات جان کارگران ھمکاری الزم را کردند

در واقع نخستين واکنش رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی . کارشان جلوگيری از نزديک شدن کارگران به معدن بود

ل اوضاع به جای وپس از انفجار معدن و فوران خشم و نفرت کارگران ، ارسال نيروھای سرکوب برای کنتر

 ديکتاتوری حاکم را يک بار ديگر بر مال می ۀھمين امر ماھيت سرکوبگران.  استعمليات سريع امداد رسانی بوده

  .سازد

يکی از رسوائی ھای ديگر جمھوری اسالمی در اين رويداد زمانی آشکار شد که علی ربيعی ، وزير کار دولت 

سوی استاندار ادعای بی اساسی که از . کارگران گذاشت" بی احتياطی"روحانی دليل اين انفجار را به حساب 

طور رسمی در ه رئيس مرکز سالمت محيط و کار وزارت بھداشت و درمان بگلستان ھم تکرار شد و سرانجام ھم 

ربيعی ، يکی از عناصر . تالش برای فريب افکار عمومی علت حادثه را خطای يکی از کارگران معدن اعالم کرد

 کارگر در سال ۀخود در اين رژيم را با حمله به خانالت و چاقوکش جمھوری اسالمی که مدارج به اصطالح ترقی 

 اخير ھر ۀ کارگران جان بدر برده از فاجعۀ آغاز کرده در شرايطی چنان ياوه ای را بر زبان راند که ھم١٣٥٨
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روز در مقابل اين معدن فرياد می زنند که اگر سيستم تھويه بدرستی کار می کرد ، اين ھمه گاز به خصوص گاز 

تازه کارگران !  دن جمع نمی شد که با يک جرقه چنين انفجاری اتفاق افتد و چنين فاجعه ای را شکل دھدمتان در مع

والن توضيح داده ؤاين موضوع به مس"و " شد از روز گذشته بوی گاز در معدن استشمام می"تصريح کرده اند که 

گاه گاز برای سنجش گاز در معدن وجود در محل کارگاه يک دست: "کيد می کند کهأيکی از کارگران ت".  شده بود

  ". نداشت

دروغگوئی وزير کار و تکرار آن از طرف مزدوران ديگر به حدی موجب خشم کارگران مصيبت ديده قرار گرفت 

در ھمين رابطه يکی از . که آن ھا برای بر مال ساختن کذب آن ادعا ، دسته جمعی به نزد يکی از آن ھا رفتند

وقتی شنيديم استاندار استان گلستان ، کارگران را مقصر جلوه داده تا فھميديم که به محل معدن کارگران می گويد که 

به ما توضيح : "و از او خواستيم که" از کجا به اين نتيجه رسيده ای ؟"از او پرسيديم که . آمده است ، رفتيم پيش او 

ی که کارگران که در مقابل فاکت ھای عيني" دارجناب استان"اين کارگر آشکار کرد که " . بده چرا ما مقصر ھستيم

  ".من چنين حرفی نزده ام"ارائه می دادند حرفی برای زدن نداشت به دروغی ديگر متوسل شده و ادعا کرد که 

گزارشات . ر ساعت انفجار معدن می باشدييرسوائی ديگر سردمداران جمھوری اسالمی در جريان اين رويداد تغ

ی از طرف دست اندر کاران جمھوری اسالمی از انفجار معدن در ساعت دوازده و پنج دقيقه ظھر خبر داده متعدد

ولين ؤھمين واقعيت نشان می دھد که مس".  صبح اتفاق افتاده است٩حادثه ساعت "اما  کارگران می گويند که . بودند

 به نيروھای امداد خبر دھند ، تالش کرده اند به ھر معدن حتی بعد از انفجار ھم به جای اين که موضوع را فوراً 

له را ھم بياورند و سرانجام چون می بينند که ابعاد فاجعه بزرگ تر از آن چيزی است که أ ممکن سر و ته مسۀشيو

خود .  يعنی دو ساعت و نيم پس از انفجار.  نيرو ھای امداد را خبر می کنند١١:٣٠قابل کتمان باشد ، تازه ساعت 

 گزارش داده شده است و بعد از آن ١١:٣٠ش نشانان و امدادگران ھالل احمر ھم گفته اند که به آن ھا حدود ساعت آت

 آشکار است که دستگاه تبليغاتی جمھوری اسالمی برای از ھمين جا کامالً . بوده که آن ھا خود را به محل رسانده اند

ع به کمک کارگران نيامده اند،  ساعت انفجار را دوازده و پنج کتمان اين امر که حتی بعد از وقوع فاجعه ھم به موق

آن ھا کوشيدند روی ھمه خالفکاری ھا و عقب ) ر ساعت انفجارييتغ(با چنين ترفندی . دقيقه ظھر اعالم کردند

ماندگی ھای سيستم فرتوت خود پرده کشيده و از اين طريق نيز نقش خود در مرگ کارگران بی گناه را الپوشانی 

  .مايندن

تازه پس از چنين رسوائی ھائی ، به رغم گذشت چند روز از انفجار معدن مزبور ، نه تعداد دقيق کشته شدگان به 

و نه از سرنوشت کارگران مجروح و کارگرانی که به کمک ھمکاران خود شتافته و در  طور رسمی روشن شده

 کارگر خبر داده ٣۵ن ، علی ربيعی از کشته شدن پيش از اي  .اطالع درستی داده می شود عمق معدن اسير شدند ،

در حالی که کارگر درد کشيده ای که به نمايندگی از طرف ديگر کارگران معدن در اعتراض به روحانی ، . بود

رئيس جمھوری که ظاھراً به قول ھمين کارگر تازه به ياد کارگران افتاده و به محل معدن رفته بود ، از کشته شدن 

حاال يادتان افتاده اين جا آمديد؟  : "اين کارگر مشخصاً خطاب به روحانی گفت. ر اين انفجار خبر دادچھل کارگر د

اين سخنان نشان می دھند که آمار کشته ".  تا زن بيوه شده۴٠. بچه بی پدر شده ۴٠ . نفرمان را از دست داديم۴٠

  . تا کنون اعالم کرده اند اخير بيش از تعدادی است که ايادی جمھوری اسالمیۀشدگان در حادث

 اخير ، آشکار شدن سطح دستمزد کارگران معدن ۀاز رسوائی ھای ديگر جمھوری اسالمی در ارتباط با فاجع

ھمه می دانند که کارگران معدن يکی از سخت ترين و خطرناک ترين .   کارگران می باشدۀآزادشھر و وضع بيم

ه داری اين امر مورد قبولی است که چنين کارگرانی بايد از حقوق و حتی در سيستم سرماي. کارھا را انجام می دھند
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از جمله سطح دستمزد آن ھا بايد بيشتر از کارگرانی باشد که در شرايط سھل . امتيازھای ويژه ای برخوردار باشند

د شھر انجام  آزاۀدر حالی که با مصاحبه ھائی که خبرنگاران مختلف با کارگران معدن منفجر شد. تری کار می کنند

داده اند ، معلوم می شود که اين کارگران نه فقط بابت کار سخت و خطرناک و زيان آور خود حقوق ويژه ای 

ن شده توسط ارگان ھای رژيم کمتر پرداخت می ييدريافت نمی کنند ، بلکه به آن ھا حتی از ميزان حداقل دستمزد تع

 ھزار تومان برای ھر ماه اعالم شده است، رقمی که خود ٩٣٠حداقل دستمزد به طور رسمی از سوی دولت  . شود

اما صاحبان زالو صفت معدن مزبور حتی از پرداخت ھمين حداقل دستمزد . بسيار پائين تر از خط فقر قرار دارد

کارگران معدن . رسمی ھم به کارگران که کارشان جزء کارھای سخت و خطرناک رده بندی شده ، مضايقه کرده اند

 ۀل پرسش ھای خبرنگارانی که به دنبال اين حادثه به محل معدن رفته بودند با صراحت اعالم کردند که پايدر مقاب

 ھزار تومان در ماه بوده است؛ و دردناک تر اين که صاحبان معدن حتی ھمين ٧٧٠ تا ٧٣٠حقوق آنان تنھا بين 

 کارگران معدن مزبور ۀھم.  ھا می پردازندمبلغ ناچيز برای گذران زندگی مصيبت بار را ماه ھا با تأخير به آن

از : "چيان می گويدبرای نمونه يکی از معدن. لبکارندشھادت داده اند که ماه ھا از کارفرما حقوق پرداخت نشده ط

والن مربوطه ، حقوق ھا را به صورت کامل واريز نکرده اند و در ھر سال سه تا چھار ؤ تا کنون مس١٣٩٢سال 

به اين ترتيب در  و."  ماه حقوق ما را پرداخت نکرده اند١٨: "و تصريح می کند که."  نپرداختندماه از حقوق ما را

در مورد حق بيمه ھم کارگران می گويند با اين .  ماه حقوق پرداخت نشده  طلب کاريم١٨طول چند سال نزديک به 

با چنين دزدی . اه حق بيمه را می پردازندکه سھم بيمه را از حقوق ما کسر می کنند ، اما ھر سال تنھا سه يا چھار م

به واقع ( خيلی از کارگران قادر به استفاده از بيمه که بابت آن پول از دسترنج کارگران توسط سرمايه داران ، عمالً 

  .پرداخته اند ، نيستند) بخشی از حاصل زحمت خود را

 اين ۀقرار گرفتن ھم. تی عليه کارگران می باشندھر يک از واقعيت ھائی که در باال توضيح داده شده ، بيان گر جناي

 شرايط دھشتناکی را به نمايش می گذارد که سرمايه داران زالو صفت برای ۀواقعيات در کنار ھم ، مجموع

چنين شرايطی خشم و نفرت شديدی را نسبت به سرمايه داران ، . کارگران در سراسر ايران به وجود آورده اند

 شرايط ديکتاتوری عنان ۀرغم ھم ھوری اسالمی در دل کارگران ايران انباشته ساخته و علیايادی و کليت رژيم جم

بيھوده نيست که وقتی . گسيخته ای که با فاشيسم نيز قابل مقايسه نيست ، پتانسيل اعتراضی آن ھا را افزايش می دھد

ش ماشينت به معدن مزبور سفر کرد ، روحانی برای فريبکاری و استفاده ھای تبليغاتی در انتخاباتی که در پيش اس

.   کارگران قرار گرفت و کارگران خشم گينانه ترين کلمات را نثار اين مزدور کثيف و دروغگو کردندۀمورد حمل

اين کارگران با چنين عمل جسورانه ای احساس واقعی خود در برابر کل نظام استثمارگر حاکم و دست اندر کارانش 

 ۀخشم انقالبی کارگران معدن آزاد شھر بيانگر بخش کوچکی از خشم سترگ ھم. ندرا به معرض تماشا گذارد

 دستگاه  ضد کارگری جمھوری اسالمی را به آتش ۀ ايران است که اگر روزی سر باز کند ھمۀکارگران رنجديد

  .خواھد کشيد

 اين واحد توليدی در ۀديد  انفجار در معدن آزاد شھر و کشته و مجروح شدن تعداد زيادی از معدنچيان رنج ۀفاجع

 اين کشور بر کارگران روا می دارند با ۀواقع گوشه ای از آن چه را که کارفرمايان ستمکار ھر روز و در ھر گوش

اين فاجعه نشان داد که بورژوازی ايران چه دولتی و چه خصوصی ، . وضوح تمام در مقابل چشم ھمگان قرار داد

يانه ای در محيط کار شکل داده اند که تنھا با تجليات ضد انسانی نظام برده آن چنان شرايط استثمارگرانه و وحش

سرمايه داری انحصاری جھانی که به انحطاط ( امپرياليسم ۀی که در شرايط سلطقابل مقايسه است، برده داريداری 

   . ظھور کرده است٢١به شکلی نوين و از لحاظی ضد انسانی تر از پيش در قرن ) رسيده
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ردناک اخير که سردمداران جنايتکار جمھوری اسالمی قادر به الپوشانی و ماست مالی آن نبودند تا حدی در  دۀفاجع

سطح جامعه انعکاس يافته است و حتی مردمانی که از شرايط زندگی کارگران ايران غير مطلع اند می توانند ببينند 

 ما به وجود آورده اند که آن ۀ کارگران ستمديدشرايطی برای که سرمايه داران زالو صفت و رژيم حامی شان چنان

ھا بايد در چارچوب آن جان بکنند تا اگر حقوق بخور و نمير شان را پرداخت کردند بتوانند لقمه ای نان برای خود و 

ر و دگرگونی اين شرايط يي ما از ضرورت تغۀ تحت سلطۀتمامی شواھد دردناک در جامع.  شان فراھم کنندۀخانواد

 کارگر قرار دارد ، اين طبقه موظف است با ايجاد صف ۀرسالت اين امر بر دوش طبق. انی خبر می دھندغير انس

 حساب ۀس جنبش قرار گرفته و در جريان يک انقالب اجتماعی با دشمنان رنگارنگ خود تصفيأمستقل خود در ر

 ما و  در شرايط ۀه در جامع مبارزات کارگران ما ثابت کرده است کۀتمام تجارب گذشته و تجرب. قطعی بکند

حاکميت امپرياليستی که ديکتاتوری ذاتی آن می باشد برای کارگران ما دست يابی به آگاھی الزم ، تشکل و ايجاد 

.  قھر آميز و جنگ طوالنی ستۀاين مسير، مسير يک مبارز.  خويش را طی خواھد کردۀصف مستقل مسير ويژ

 ۀام به گام دشمن را از مواضع خود عقب نشانده و شرايط تشکل سياسی طبقی قادر است که گبيتنھا چنين جنگ انقال

  .کارگر حول سازمان انقالبی خود را فراھم نمايد

  کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانۀماھنام: به نقل از 
 ١٣٩۶ ]ثور[ ، پانزدھم ارديبھشت ماه۴٠ ۀشمار

 
 

 


