
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

 
  حميد محوی: فرستنده

  ٢٠١٣ نومبر ٠٩
   :کانون مدافعان حقوق کارگر

  انسانی ديگر در عسلويهۀ يک فاجع
    ٢٠١٣مبر نو٦

  

  پيشگفتار گاھنامۀ ھنر و مبارزه

وليت مرگ مھران ؤ مس- از ديدگاه ما فاجعۀ ملی و فرھنگی - گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر دربارۀ فاجعۀ 

قۀ حاکم ايران يعنی بورژوازی کمپرادور در ھر  به ايدئولوژی طبی کارگر لوله کش صنعتی در عسلويه مستقيماً عسکر

دو جبھۀ محور شرارت پوزيسيون و اپوزيسيون ايرانی به عنوان سگ خانه زاد اولترا ليبراليسم آنگلوساکسون از 

يکسو، و بنيادھای اعتقادات مذھبی که ادامۀ حياتش را در ھر دو جبھۀ خداپرستان و شيطان پرستان و فراماسونری بين 

  . شھادت و قربانی انسانی است مديونالمللی 

والن در مورد مرگ اين کارگر و ھزاران ؤ اسالمی ايران خواستار محاکمۀ مسو بيھوده خواھد بود که ما از جمھوری

بيھوده خواھد بود که چنين محاکمه ای را مقدمه ای برای ترميم خسارات و کاستی ھای نظم . کارگر ديگر مانند او باشيم

  .مشيطانی بداني
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 با اين وجود من به دوستان مدافع حقوق کارگر که به حق ھمواره ما را از فجايع روز ايران مطلع ساخته اند اکيداً 

توصيه می کنم که ھمواره ھوشيار باشند و اجازه ندھند که فعاليت ھای آنھا توسط اپوزيسيون ھای ايرانی خاصه در 

 در سطح گسترده مزدوران امپرياليسم جھانی و دشمن  که غالباً خارج از کشور و رسانه ھای آنھا چه راست و چه چپ

  . ملت ايران و دشمن تمدن سازان ايرانی ھستند، مورد سوء استفاده قرار گيرد

  ی عسکرھنگام کارگر ايرانی مھران ه ما برای مرگ ناب

  عزای ملی اعالم می کنيم

  ٢٠١٣مبر  نو٦/گاھنامۀ ھنر و مبارزه/پاريس/حميد محوی

  

  

  ون مدافعان حقوق کارگرکان

  هيگر در عسلوي دی انسانۀك فاجعي

قه ظھر سه شنبه ي دق١٢:٣٠در ساعت ) یلوله كش صنعت(تر ي كارگر فعسکری مھران - کانون مدافعان حقوق کارگر 

  .كند یمارستان فوت ميدن به بيل نبود امكانات، قبل از رسي از ارتفاع سقوط كرده و به دل٩٢ ]عقرب[ آبان١۴

، زنده بود و در یذه بوده و پس از سقوط از بلندي سوسن از توابع ای اھل روستاعسکری ھمكارانش مھران ۀبه گفت

 كرد، یش كار مين كارگر برايوالن شركتی كه اؤحادثه به مس. توانست ھمچنان زنده باشد ی به موقع میدگيصورت رس

ناچار آمبوالنس شركت ديگری كه در . رسد، روشن نشدن مواقع به داد مصدوم بيچند در ي كه بایاعالم شد اما آمبوالنس

 نكشيد یطول... اين آمبوالنس خراب بود و باز نشد ویسف فراوان درھاأاما با ت. كنند، فرا خوانده شد یجوار ھم كار م

  ...  در آمد ویكه مصدوم از پا

  .ه است شدی عادیل به امري ما تبدیھا اما در كارگاه. ستير نيحوادث كار اجتناب ناپذ

 كارگران باعث ی كار به زندگی اصل والن و سودبرانؤ مسیتوجھ یاما ب. ستي نیا ده يمرگ امر محتوم ھر حادثه د

  .ان كارگران شده استيتداوم مرگ در م

ھا به سرعت   اين دستگاهین كارگاه ھا در كار وقفه نداشته و نقص فنيچ كدام از ايجوش ھ د ھرگز موتوريترد یب

ای   نهي ھز ِن سود است اما به آمبوالنس فقط به عنوانين حضرات ماشي ای؛ چرا كه موتورجوش براشود برطرف می

  ... کرد، حتا به قيمت جان يک انسان وئیجو نگاه می شود که بايد در آن صرفه

 بايد جرم ھا به زندگی کارگران توجھی کنيم اين گونه بی  اين کارگر، اعالم میۀسف و ھمدردی با خانوادأضمن ابراز ت

تواندمانع ازتکرارچنين  کارگران می ھای مستقل تنھا نظارت دائمی تشکل. شناخته شود و عامالن آن مجازات شوند

  .جناياتی شود

  ٩٢ آبان ١۵
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