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  برج عاج اسالم سياسی در ھمه جا

  برروی استخوان کارگران بنا يافته است
  

ر مهي است  در ساعات نAKP و حزب  انيقاتل کارگران معدن کارفرما ا خب ا ب ال پاش ه کم  تي جناکي شب از محل

ا ، تي جناني ، امي به لرزه افتادگريد ال پاش ا در بخش کم تان بورس ومتري ک٢٩ در شھرس تال ر از روس وک ی دورت  ب

دي رخ مدي شدی ناگھان انفجاری صورت گرفت ، در معدن زغال سنگ بوک کویکو ن ني و در ادھ وزده ت  انفجار ن

ود، کي که در کمال پاشا رخ داد تنھا ی خود را از دست دادند انفجاری کارگرمان زندگیرادران و رفقااز ب ه نب  حادث

اده باشد ، تني اولی نبود که برایزي ما آمد چیبرادران معدنچباالی  که یبلکه اتفاق اق افت ار اتف  ستي حزب کمونمي ب

   را ثبت کردنداتي نظرني بالفاصله بعد از انفجار به آنجا رفتند اه کهيترک

دتني اولی رخ داد برای که در بوک کویاتفاق : ١  ل نی بار نبود ، بلکه م ار کي زي قب شابه باعث مرگ چھ اق م  اتف

   صورت نگرفته بود یريشگي پچگونهي تفاق بارھا رخ داده بود ، ھني انکهي شده بود ، با اگريکارگر د

ر وجود ی مبنی کنترلچگونهي، ھ کارگران وارد معدن شوند نکهيقبل از ا : ٢ ود ، و ااي ب شده ب از ن دم وجود گ  ني ع

اره  اتفاق نبوده ، بلکه آنھا بني و ادندي معدن به قتل رسني که کارگران انستينشان از ا ا و یخاطر سھل انک  کارفرم

ا زي ن در معدن ، عدم حضور و وجود سرپرستختند آتش زنده زنده سوی سران حکومت در شعله ھایاقتي لیب  دقتھ

سه  بی نه کسد که در داخل محصور مانده بودنی نجات جان کارگرانی ، براکنديخود جلب مه را ب وان م ود ؤعن ول ب

 شديندي بیراه چاره ا  که ممکن است ھر لحظه در معدن رخ بدھدی اتفاقاتاي اتفاق و ني ای که برای متخصصميو نه ت

ه ا رخ داده و ھني از اچ ات بارھ ه اتفاق هي گون رایريشگي پچگون وگی ب الیري جل رات احتم دهي آی از خط  صورت ن

   است نگرفته

ا است ی ، نشان از غفلت و سھل انکاری اصلی ستونھاختني انفجار فرو رنيدر ا : ٣  از طرف .  شرکت و کارفرم

 کوتاه به کارفرما فرصت داده ی که مدتآمدند به آنجا مفتشانی معدن یمني کنترل ای بار در ماه مه برانيحکومت آخر
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را ود ب ده ب ضمیش ع اشکاالت و ت ت ني رف ارگرانامني ومتی ول. ک ان حک ه بازرس ام داد و ن را انج ا آن ه کارفرم  ی ن

   قابل درک استی دارهي حکومت سرماکي در ني انجام دادند و البته ایريگي پنيکوچکتر

 خواھندي معدن سالھاست که منيکارگران ا. ستند  ھزي نگري مکان دني صاحب چندیگروه صاحب معدن بوک کو : ۴

ار ی جانتي امنچگونهي ناسالم و بدون ھطي ، آنھا در شرادھدي به حرفشان گوش نمی کسی خود را برسانند ولیصدا  ک

وئاي و شوندي آنھا را نمیدا و مشخص است که حکومت صزنندي مادي فرنراي و سالھاست اکننديم ر است بگ ه مي بھت  ک

ه جنایدگي زده است و عدم رسدنيخودش را به نشن و شنوديم ه کارفرمایاتي ب دن مسبب اصلني در ااني ک  آن ی مع

   آشکار است اريھستند از طرف حکومت بس

ام ساعت کم روزانه تا دوازده ی ، با حقوقهي کارگران ترکگريسسه ھمانند دؤ منيکارگران ا : ۵ ا انج  کار طاقت فرس

راريگي و پیصورت جده  کارگران بنيوه شدن ا دھند ، از متشکل شدن و گریم وگی ب  از اعتراضشان از یري جل

  شودي میري و حزب عدالت و توسعه جلوگانيطرف کارفرما

 هي سرمااني کارفرما، وحشتناک و سوختن کارگران و مرگ آنانتي جناني ای که مسبب اصلميداني میخوبه  بنراي اما

ه در ترکیم حزب عدالت و توسعه یاسيدار و از نظر س ايلي صاحب مهي باشد حزب عدالت و توسعه ک  رهي لاردھ

ارگرانن داراهي کردن از سرماتي و حمااني با کارفرمایثروت است با سازشکار شور، و سرکوب ک  وحشتناک ی ک

 شتري ھر روز بی دارهي سرمافي و کثدهي مبارزه با نظم پوسی متشکل شدن برانجاي کارگران ساخته اند و در ایبرا

اهي وحشتناک ھاتي جناني در برابر اهي ترکستيعنوان حزب کمونه  ما بشودي میاتي کارگران حیز روز قبل براا  چگ

ال خواھیاسي و سیحقوقۀ  و ھرگونه مبارزه و مجادلمي مانیساکت نم ا پامي را دنب ود و ت اني ااني نم ا پ  جان ی راه ت

   رفتمي خواھشي به پیروزي کرده و تا پیستادگيا

 هي ترکستي حزب کمونتي وب سا: منبع 


