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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ می ١٧
  

  مسؤول قتل کارگران در ترکيه و ھمۀ نقاط جھان،
 !سرمايه داران و حکومت ھای سرمايه داری ھستند

  

 ترکيه جان باخته اند، بايد گفت تا روزی - که در انفجار معدن در شھر سوما  ھای کارگرانی ضمن ھمدردی با خانواده 

که که سيستم سرمايه داری و حکومت ھای سرمايه داری به شکل کنونی در قدرت ھستند، نمی توان چندان اميدی به 

  . کاستن درد و رنج کارگران و خطرات جانی در محيط ھای کار داشت

، انفجار معدن زغال سنگ در شھر سوما در ١٣٩٣ ]ثور[ ارديبھشت٢٣ - ٢٠١۴ ی م١٣شنبه  بعد از ظھر روز سه 

به دليل اين که صدھا کارگر نيز در زير زمين و تونل ھای اين معدن .  کارگر را گرفت٢٨۴غرب ترکيه جان بيش از 

 متری زمين رخ داد ١۶٠٠اين انفجار، در عمق . گرفتار شده اند ھر لحظه به آمار کارگران جان باخته افزوده می شود

 معدنچی به دليل قطع برق در عمق اين معدن با مشکل کمبود اکسيژن و مسموميت احتمالی با گاز مونواکسيد ۵٠٠و 

  .رو ھستنده کربن روب

 نفر ٣۶٣ کردند که تاکنون   نفر در اين معدن کار می٧٨٧گويد که در زمان حادثه  تانر ئيلديز، وزير انرژی ترکيه می 

  . اند  ھا نجات يافته از آن

رسد ھم  به نظر می .  ھا وخيم است  نفر از آن۴ اند که وضعيت   معدنچی نيز در اين حادثه زخمی شده٨٠ او، ۀبه گفت

 . ھزار متری معدن گرفتار ھستند٢ کارگر ديگر در عمق ٢٠٠چنان در حدود 

 .نوکسيد کربن اعالم کردو اثر تنفس گاز موزير انرژی ترکيه، ھم چنين دليل مرگ اکثر قربانيان را مسموميت بر

خواھر يک . گفته می شود دولت از ترس گسترش اعتراضات مردمی، رقم واقعی کارگران جان باخته را اعالم نمی کند

آيا اين انسانيت . بيشتر از سی ساعت ھست که ھيچ اطالعی به ما نداده اند. من منتظر برادرم ھستم«: معدنچی گفت

  ».ت که منتظر ھستيم؛ زنده يا مرده، او بايد بيرون آورده شده بوداست؟ ساعت ھاس

 يکی از اتحاديه ھای کارگران معدن، مقامات ترکيه از بيم گسترش اعتراضات، آمار صحيح اين فاجعه را اعالم ۀبه گفت

 .نکرده اند و ھنوز بيش از سيصد معدنچی ناپديد ھستند

.  اند گر معدن در ترکيه در حوادث مختلف جان خود را از دست داده سال گذشته، بيش از سه ھزار کار٧٠در طی 

  .  رخ داده است١٩٩٢ معدن در تاريخ کشور ترکيه در سال ۀبدترين فاجع

ن، دولت اسالمی رجب طيب اردوغان را ار شده است اما کارشناسان و مخالفھرچند اين معدن به بخش خصوصی واگذا

ی در رابطه با عدم ايمنی کافی در اين معدن بی توجه بوده و عامل اصلی اين انفجار شدارھای قبلومتھم می کنند که به ھ
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از اين رو، ھنگامی که رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه، برای بازديد از محل . و کشته شدن صدھا کارگر است

و شد به طوری که ره واقعه وارد شھر سوما شد با خشم مردم معترض و خانواده ھای کارگران جان باخته روب

  . او شده اندین به ماشين او سنگ پرتاب می کردند و در شعارھای ضددولتی خود، از جمله خواھان استعفاامعترض

، به يک »سوما« انفجار معدن ۀھای ترکيه، ھم اکنون بيش از پيش نگران ھستند که اعتراضات در رابطه با واقع مقام 

اما ھنگامی که . ن کارگری و کمونيست ھا قرار گيرند آن تشکل ھا و فعاالکه در صف مقدمجنبش سراسری تبديل شود 

کيد کرد که استانداردھای ايمنی رعايت شده است، اعتراضات عليه أدولت ترکيه، پيش از ظھر چھارشنبه بار ديگر ت

  .دولت شدت گرفت

ليس تا ور مقابل وحشی گری ھای پھم اکنون در بسياری از شھرھای ترکيه، کارگران، مردم آزاده، جوانان و زنان د

وزير در حال کتک زدن يک معترض در  با انتشار تصاوير مشاور نخست . دندان مسلح ترکيه با شھامت ايستاده اند

در اين تصاوير .  ضدشورش، رسوائی بزرگی برای دولت ترکيه به وجود آورده استپوليس ۀوسط خيابان و در محاصر

وزير ترکيه، و از معاونان رئيس دفتر او، به يکی از  يب اردوغان، نخست يوسف يرکل، از مشاوران رجب ط

  . زند  در ميان خيابان نگه داشته است لگد میپوليسمعترضان، که 

سوزی در معدن  بار انفجار و آتش کيه برای ديدار از محل رخداد مرگوزير تر اين حادثه زمانی رخ داده است که نخست 

 . به آن منطقه رفته بود ارديبھشت ماه،٢۴، »سما«

 معترضان به کاروان حامل ۀھا در آن شھر و نيز حمل  اعتراض ۀ ھائی دربار در ھمان زمان نيز خبرھا و گزارش

 ھا سبب شده بودند که  به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اين اعتراض.  وزير ترکيه منتشر شده بودند نخست

 .و را به يک سوپرمارکت برده و سپس از محل دور کنندمحافظان اردوغان مجبور شوند برای مدتی ا

 حريت، چاپ ترکيه نيز نوشته است معترضی که مشاور اردوغان به او حمله کرده است، از جمله کسانی است ۀروزنام

 .زند وزير ترکيه لگد می  که به کاروان خودروھای حامل نخست 

 وزير از کاروان خودروھا  اندکی بعد نيز مشاور نخست. ازنداند  او را روی زمين می پوليسدر ھمين زمان نيروھای 

 . گردد زند و دوباره به خودروی خود باز می شود و چند لگد به معترض می  پياده می 

  از مشاوران اردوغان و نزديک به اين سياست» گروه نخست« حريت از افرادی است که در ۀ ساله، به گفت٣٠يرکل 

 .ی جای داردئ مدار ترکيه 

 ای در اين مورد منتشر و ابراز پشيمانی کرد اما گفت که معترض او را   ارديبھشت، بيانيه٢۵شنبه  يرکل خود، روز پنج

 .ما مملو شده استو ھا به رخداد شھر س  ھای مجازی ترکيه، از جمله توئيتر، از واکنش شبکه .کرده است» تحريک«

 نخست وزير ترکيه او را ھو کردند و خواستار ۀ سوما، با مشاھدھم چنين به گزارش خبرگزاری رويترز، معترضان در

  .دفتر حزب حاکم ترکيه در اين شھر نيز مورد حمله قرار گرفت. استعفای وی شدند

 در شھر سوما آغاز شده و ھم چنان در حال گسترش به شھرھای ديگر ی ماه م١۴اين اعتراضات از روز چھارشنبه 

 انفجار ۀان نفر از شھروندان ترکيه در اعتراض به سوء مديريت دولت در جريان حادثدر اين روز، ھزار. ترکيه است

  .ھا آمدند به خيابان » سوما« سنگ در شھر  معدن زغال

 پاش به   ھای آب آور و ماشين  با گاز اشک پوليس ھائی در آنکارا و استانبول نيز صورت گرفت  ھم چنين اعتراض

 .ير تظاھرات بيست ھزار نفری برگزار شده استدر شھر ازم. معترضان حمله کرد

آور سعی کرد دانشجويائی   در آنکارا با گاز اشک ی ماه م١۴ ترکيه روز چھارشنبه پوليس گزارش خبرگزاری ھا،  به

  . دانستند و به ھمين دليل به خيابان آمده بودند، پراکنده سازد که دولت را مسؤول انفجار معدن می
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د داشتند با سر دادن شعار عليه دولت رجب طيب اردوغان از پرديس دانشگاه آنکارا به سمت دانشجويان معترض، قص

پاش فشار قوی به   ضدشورش با آب پوليسدر اين مسير . وزارت نيرو که در ھمان منطقه قرار داشت، راه پيمائی کنند

  .موران سنگ پرتاب کردندأدانشجويان حمله کرد و دانشجويان نيز به سوی م

ھای خط مترو ميدان تقسيم استانبول دراز   دقيقه روی ريل ١٠مدت   نفر به ١۵ ھا، حدود  چنين بنا بر اين گزارشھم 

  .کشيدند و حرکت قطارھا را متوقف کردند

را روی ديوار با » !قاتل «ۀدر مقابل دفتر شرکت معدن سوما در استانبول نيز گروھی از معترضان گرد آمدند و کلم

اين ساختمان بر روی خون «:  ھائی با اين عناوين در دست داشتند ھم چنين معترضان نوشته. شتداسپری رنگی نو

  ». ھا زيبا نُمردند، اين يک قتل بود، نه يک تقدير آن«و » کارگران قرار دارد

شته  بود که در آن نيز چندين کارگر معدن ک٢٠١٠ معدنی در نزديکی دريای سياه در سال ۀ معترضان به سانحۀاشار

 ۀو اردوغان مرگ کارگران را با واژ» زيبا مردند«در آن زمان، عمر دينچر، وزير کار ترکيه گفته بود کارگران . شدند

  .توصيف کرده بود» تقدير«

دولت ترکيه پيش از ظھر چھارشنبه بار ديگر تأکيد کرد که استانداردھای ايمنی رعايت شده است، اما بسياری از 

  .نگرند  شک و ترديد میۀ ديدناظران به اين نظر به

تانر ئيلديز، وزير نيرو اين خبر را .  ساله نيز بوده است١۵ ۀشدگان يک پسر بچ  بستگان کارگران در ميان کشته ۀبه گفت

  ». ساله در يک معدن غيرممکن است١۵کار يک کودک «: تکذيب کرد و گفت

   دارند که از عدم وجود استانداردھای ايمنی خبر می گويند شواھدی  ھای کارگری خالف نظر دولت ترکيه می اتحاديه

  . کنند ياد می» قتل عام« عنوان   ھا نيز از اين رويداد به اتحاديه. دھند

 نقاط جھان، نه تنھا اھميتی به زيست و زندگی و ۀبه اين ترتيب، سرمايه داران و حکومت ھای سرمايه داری در ھم

 آن ھا نيز را به وحشيانه ترين شکلی سرکوب ۀ حق و عادالنه و اعتصابات بجان کارگران نمی دھند، بلکه اعتراضات

  .می کنند

 اپريل ٢۴ش، روز چھارشنبه ه دي کيلومتری داکا، پايتخت بنگل٣٠ در» رانا پالزا «ۀبرای مثال، ساختمان ھشت طبق

فاری و داوطلبان در کنار  ھای ح  طبق گزارش ھا نيروھای امدادی با دستگاه.، فروريخت١٣٩٢ ارديبھشت ۴ -  ٢٠١٣

ده ھا ھزار نفر از بستگان .  کنند  جا می  دادن بازماندگان حادثه جابه آنان اغلب با دست خالی آوار را به اميد نجات

گفته . دست بياورنده  ب،قربانيان در محل اين حادثه تجمع کرده اند تا شايد خبری از بستگان خود که در زير آور مانده اند

 اند که بيش   کرده  نفر در آن کار می٣١٠٠ ناامن بودن اين ساختمان، بيش از ۀشدارھای قبلی درباروالف ھشده است خ

  بيش از  اين بزرگ.  نفر از اين کارگران جان باختند و بقيه نيز زخمی شدند٩٠٠حدود . اند ترشان دوزندگان زن بوده 

پنج ماه پيش نيز در .  توليد پوشاک آن توسعه يافته استش از زمانی است که صنعته دي انسانی در بنگلۀترين ضايع

ه ود سطح امنيت محيط کاری در بنگل نفر کشته شدند و باعث شد خواستی عمومی برای بھب١١٢ سوزی  جريان يک آتش

  .ش شکل بگيرددي

ی موجود است و  کارخانه فعاليت سنديکائ١۵ تا ١٠ پوشاک وجود دارد که فقط در ۀ کارخان۵٠٠٠ش، حدود ه ديدر بنگل

ه  درصد صادرات بنگل٨٠رخانه حدود  ھزار کا۵اين .  کارگری نمايندگی می شوندۀيک درصد کارگران توسط اتحادي

 برای بازار اروپا و امريکا لباس اين کارخانه ھا عمدتاً . ر درآمد توليد می کنندال و نيم ميليارد د١٢ش، مبلغی حدود دي

کت ھای غربی و کارخانه ، واسطه ميان شر»لی و فانگ«ی ھنگ کنگی به نام يک شرکت عظيم پيمانکار. می دوزند

ه ش مکان سوم را در سطح جھان پس از چين و ايتاليا به دي صنعت پوشاک بنگل٢٠١١در سال . تشی اسه ديھای بنگل

  .خود اختصاص داده بود
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. شدار دادو ھای دولتی اين كشور ھ خانهوزير چين، نسبت به وضعيت نامناسب ارتقای ايمنی توليد در كار معاون نخست 

كيد كرد كه أت» ژانگ ديجيانگ«، ١٣٨٩ ]سنبله[ شھريور١، دوشنبه )ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 

تری ش ھای دولتی اين كشور بايد نسبت به افزايش ايمنی نيروی كار و اجتناب از وقوع حوادث حين كار تالش بي كارخانه

 بزرگ صنعتی دولتی در اين كشور اظھارات فوق را ۀاو، در جريان بازديد خود از شش كارخان. بدھنداز خود نشان 

صنايع چين بايد در كنار افزايش توليد به بھبود فضای كار خود نيز  : ژانگ ديجيانگ، ھم چنين عنوان كرد. اعالم كرد

 . ر در جھان است ھوا، چين دارای باالترين نرخ حوادث كا به گزارش شين. كمك كنند

فريقای جنوبی، کارگران معدن ماريکانا را در مقابل دوربينھای تلويزيون به گلوله بست و ا پوليس، ٢٠١٢ست گا ١۶

اين قتل عام آشکار، بار ديگر تاريخ خونين .  نفر را دستگير نمود٢۵٩ نفر را زخمی و ٨٧نفر از آنھا را کشته ،    ۴٣

 می شدند در ھمين پوليس ٢ کارگر و ٨ نفر که شامل ١٠روز قبل نيز . ا زنده کردفريقای جنوبی راکارگران معادن 

اين شرکت بزرگ ترين . معدن ماريکانا، يکی از مجتمع ھای بزرگ معدنی شرکت النمين است. معدن کشته شده بودند

ر بود که بيش تر اين درآمد از ال ميليارد د٩/١، ٢٠١١در دنياست که درآمد آن در سال ) پالتينوم( طالی سفيد ۀتوليد کنند

معدن بزرگ ديگر طالی سفيد در آفريقای جنوبی، در روستنبرگ واقع شده که معدن . معدن ماريکانا حاصل شده است

  . ھفته در اعتصاب بود۶، مدت ٢٠١٢ سال چ و ماربروریمھم آن ايمپاال در ماه ھای ف

 کيان تاير، مرگ ۀجان باختن دو کارگر در کارخان. می گيرددر ايران، ناامنی محيط کار ھر روز از کارگران قربانی 

   ايران خودرو، درگذشت دو جوشکار در شرکت صدرا، مرگ کارگر به علت سقوط حين برفۀيک کارگر در کارخان

 کارگر در دو شرکت کاشی و سراميک ميبد و ۴روبی، درگذشت کارگری در معدن چغارت بافق، سوختگی شديد 

تن دو کارگر زن در يک کارگاه توليدی در تھران نمونه ھای تکان دھنده ای از اين جنايت در ھمين ماه باالخره جان باخ

  . ھای اخير است

 پابدانا شھرستان کوھبنان ۀ منطقۀپودن  سنگ چشم  ، سه نفر از کارگران معدن زغال١٣٩٢ ]حوت[ اسفند١شنبه روز پنج

در اين اتفاق . ی بر اثر انفجار گاز جان خود را از دست دادندبه اسامی رضا صادقی، حسين اسالمی، حسين محمود

زرند » امام علی« درصد به بيمارستان ٧٠ناگوار پنج تن ديگر از کارگران به علت شدت جراحات و سوختگی باالی 

به . ه استشدار داده اند و اقدامی صورت نگرفتوکارگران گفته اند پيش از اين اتفاق بارھا به مسؤولين ھ. منتقل شدند

از جمله دستگاه گازسنج که .  کارگران، علت مرگ اين کارگران فقدان وجود امکانات ايمنی در اين معدن بوده استۀگفت

بايد ميزان گازھای منفجر در تونل را به کارگران گزارش دھد، به دليل کھنه بودن، کارگران را به موقع از خطر آگاه 

 دستی ۀ ھوای مرکزی بوده است و اين کارگران حتی با دستگاه مکندۀدستگاه تھويھم چنين اين معدن فاقد . نکرده است

به عالوه اين معدن در مجموع يک دستگاه آمبوالنس دارد که در حال حاضر خراب است و . گاز را تخليه می کرده اند

ن پيگير تعمير دستگاه در تونل وجود دارد که کار نمی کند و سال ھاست که کارگرا» بيماربر«لوکوموتيوی به نام 

دليل نبود امکانات نجات مناسب ه در نتيجه ب. معدن ھستند که کاری صورت نگرفته است) اکسيژن ساز(اسپيالتور 

گروه نجات يکی از معادن مجاور يک ساعت پس از انفجار به محل حادثه رسيدند که ديگر زمانی برای نجات آنان 

رگر ديگری به نام حسين زمانی به دليل ھمين شرايط در اين معدن جان خود را از  کا]اسد[ نيز در مرداد ماهقبالً . نبود

  .دست داد

 کار نکردن دستگاه ۀ و ھر بار که درباريمکارگران در اين معدن گفته اند ما نه فقط امنيت شغلی، که امنيت جانی ھم ندار

  .راج تھديد شده اند اخۀ متری زمين اعتراض کرده اند با حرب٢۵٠٠ھای تھويه ھوا در عمق  

 حوادث کار در ايران که حتی از سوی خود ارگان ھای حکومت اسالمی، انتشار می يابند تکان دھنده ۀآمارھای ساالن

دھد که در  اجتماعی نشان می  مينأآمار منتشر شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان ت. ھستند
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 ١٠٠ نخست سال بيش از ۀ مربوط به تعداد قربانيان حوادث ناشی از کار در مقايسه با نيم، آمار٩١ دوم سال ۀپايان نيم

  .درصد افزايش داشته است

، ٩١مين اجتماعی به تازگی منتشر کرده است، در سال أ، بر اساس آماری که سازمان ت١۶/٧/١٣٩٢به گزارش ايلنا، 

 . اند ر حين انجام کار دچار حادثه شده شدگان اين سازمان د  نفر از بيمه۵٣٢ ھزار و ٢٠تعداد 

 نفر از بيمه شدگان اين سازمان ٧٩٠ ھزار و ٩تر اين سازمان در اسفند ماه سال گذشته اعالم کرده بود که تعداد  پيش 

 .اند  در معرض حوادث شغلی قرار دادشته ٩١ نخست سال ۀدر نيم

دھد که در مجموع  اجتماعی، ھم چنين نشان می  مين أ تآمار اخير دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان

 اند، چرا  ھای ناشی از حوادث حين کار قرار داشته تعداد بسيار بيش تری از بيمه شدگان مرد در معرض مستقيم آسيب 

 نفر ٣٩٧ نفر و زنان ١٣۵ ھزار و ٢٠اند  ای که قربانی حوادث ناشی از کار شده   تعداد مردان بيمه شده ٩١که در سال 

 .است عنوان شده 

اجتماعی در مورد محل وقوع حوادث حين کار  در گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمين

 . مورد از حوادثت ثبت شده در داخل محل کارگاه بوده است۵٧٩ ھزار و ١٩محل وقوع : آمده است

شايد وقت آن رسيده باشد که : ... ، نوشت١٣٩٢ ]عقرب[ آبان۴ ھمشھری، چاپ تھران در تاريخ شنبه ۀھم چنين روزنام

ايم؟ آيا با وجود کاھش  بپرسيم چقدر برای جان کارکنان و فعاالن صنعتی، معدنی و عمرانی کشور ارزش قائل شده

جان شأن کشور ماست؟ چه زمانی برای ارزش نھادن به  در ) آن ھم با شيبی تند(جھانی، روند افزايشی حوادث کار 

ر زيان ساالنه ناشی از حوادث کار ال ميليارد د٢٠آيد؟ آيا اقتصاد ملی توان تحمل  وجود می  ھا يک اھتمام ملی به  انسان 

   نفر در حوادث حين کار جلوگيری کنيم؟۵شدن روزانه   نفر و کشته ۶٠ ديدن روزانه حدود  را دارد؟ چگونه از آسيب

 شدگان کار را نشان  سير مستمر صعودی کشته١٣٩٠ تا  ١٣٨١از سال  سازمان پزشکی قانونی کشور بررسی آمارھای

اين .  است  ثبت شده١٣٨١ فوتی در سال ۴۶١ و کم ترين آن با ١٣٩٠ فوتی در سال ١۵٠٧می دھد که بيش ترين آن با 

 ھای توليدی و عمرانی در کشور را نشان  بودن ظرفيت کاری کارگاه  و پائين در حالی است که شواھد رکود اقتصادی

 .دھد می 

مين أسازمان ت پوشش اند و تحت   گيرد که بيمه  گفتنی است که عمده آمارھای ارائه شده، کارگرانی را در برمی

 دليل نبود آمار  ھم چنين، به.  گرنه آمار حوادث ناشی از کار بسيار بيش تر از اين رقم استقرار دارند و اجتماعی

 ھای  ومير ناشی از بيماری ھا و مرگ توان برآورد دقيقی از ميزان خسارت   ھای شغلی نمی  رسمی در زمينه بيماری

 .شغلی در ايران ارائه داد

ايران در کنار ونزوئال در صدر جدول از نظر اين شاخص قرار آخرين رده بندی شاخص فالکت نشان می دھد که 

در حال حاضر اصلی ترين نگرانی کارگران ايران به دو حوزه معيشت و ايمنی در محيط کار مربوط می . گرفته است

  . شود

  

لف  حزب مخااپريلبه درخواست ماه ) عدالت و توسعه(ھم اکنون دولت ترکيه در عين حال متھم است که حزب آن 

 به اين .ی منفی داده استأر» ماوس«در پارلمان، برای بررسی وضعيت ايمنی در معدن )  خواھان خلق جمھوری(

ترتيب، دولت ترکيه وارد بحران جديدی شده است به طوری که برون رفت از آن، چندان ساده نيست و چه بسا باعث 

  .يراتی در آن خواھد شديسقوط دولت اردوغان و يا تغ

يه در شمال غربی آسيا و جنوب شرقی اروپا در حد فاصل دو دريای سياه و مديترانه قرار گرفته است از يک كشور ترك

، اين ٢٠١٢مطابق آمار سال .  ميليون نفر است٨٠جمعيت آن، حدود . ژيک ويژه ای برخوردار استيموقعيت سترات
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 شاخص ۀتركيه در زمين. گردد د دنيا محسوب می ر ھجدھمين اقتصاال ميليارد د٧٨٠كشور با توليد ناخالص داخلی حدود 

  .  ھای قابل توجھی داشته است  اخير پيشرفتۀرقابت پذيری و جذب سرمايه گذاری خارجی در دھ

 روز چھارشنبه رجب .با اين وجود فشار بر کارگران شديد شده و حتی دستمزد کارگران معدن سوما را کم کرده اند

 ھا امری  کنندگان مقابل معدن سوما گفت که اين اتفاق  ھا و تجمع  مانه خطاب به خانوادهطيب اردوغان در مانيسا، بی شر

  ! ھستند طبيعی

 شده  ر محاسبه میال د٧۵/٣ تا ۵/٢ زمان دستمزد کارگران معدن سوما برای ھر ساعت بين ۀبراساس اعالم روزنام

 ١۴٠ سنگ   استخراج ھرتن ذغالۀخصوصی ھزينزبان، صاحبان اين معدن  ھای ترک   رسانه ۀنوشت که به  درحالی 

  .اند ر کاھش داده ال د٨/٢٣ری را به الد

 صاحب نظران ايمنی پائين معادن يکی از داليل اين گونه ۀگرچه حوادثی از اين دست در ترکيه تازگی ندارد اما به گفت

 ٢۶٣ در انفجار گاز در يک معدن گردد که  بر می ١٩٩٢يکی از اين حوادث مرگبار به سال . رخدادھا در ترکيه است

  . قربانی بر جای گذاشت١٠٠ نيز يک حادثه در معدنی در آنادولو بيش از ٢٠٠٣در سال  .نفر کشته شدند

ھای ترکيه منتشر شد، تصريح کرد که ترکيه بدترين آمار  ، يک گروه تحقيقاتی در گزارشی که در روزنامه چدر ماه مار

بر اساس اين گزارش به طور متوسط ھر روز سه .  ميان کشورھای اروپائی داردرا در زمينه حوادث محل کار در

 .شوند کارگر در ترکيه قربانی حوادث کار می 

بر اثر سوانح مختلف در محل کار جان خود را از دست داده   کارگر در ترکيه١٧، يک ھزار و ٢٠١٣ ماه سال ١٠طی 

  .برانگيخته استاند که نگرانی فعاالن کارگری در اين کشور را  

ترکيه با انتشار اين گزارش، از شمار بسيار سوانح در » نھاد امنيت کاری کارگران«، ١٢/٨/١٣٩٢به گزارش ايلنا، 

 .ھای کارگری اين کشور انتقاد کرده است محيط 

انح در  کارگر شامل ھفت کارگر زن، در ترکيه به علت بروز سو١٠٩، ١٣٩٣بر وبراساس اين گزارش، تنھا در ماه اکت

 . ھای ساختمانی، حمل و نقل، کشاورزی و خدماتی فعاليت داشتند  بيش تر اين کارگران در بخش.اند محيط کار کشته شده

 سال که ١٨اند، چھار کارگر زير  در بين کارگرانی که در سال جاری در محيط کار جان باخته: اين گزارش افزود

 .ود دارنداشتغال آنان طبق قوانين ترکيه ممنوع است، وج

 ثانيه يک کارگر در اثر سوانح کار يا بيماری مربوط به ١۵، در ھر )آی ال او(طبق گزارش سازمان بين المللی کار 

 کارگر در اثر سانحه کار ۶٣٠٠ھر روز .  کارگر دچار سانحه کاری می شوند١۶٠ ثانيه ١۵در ھر . کار جان می بازد

 ٣١٧ھر سال حدود .  ھزار مرگ در سال٣٠٠ يعنی بيش از دو ميليون و اين. يا بيماری مربوط به کار جان می بازند

اين آمارھا در گزارشات سازمان بين المللی کار درج می شود و به . ميليون سانحه در محيط ھای کار رخ می دھد

 طبيعی در ھيچ بالی. در بسياری از جنگ ھا، اين تعداد انسان طی يک سال کشته نمی شود. آرشيوھا سپرده می شود

  . نيز اين تعداد انسان جان نمی بازند

در شرايطی که سرمايه جھانی شده است اما تا آن جا که به ابزارھای ايمنی کار برمی گردد به خصوص در کشورھای 

  .توسعه نيافته و در حال توسعه بسيار پائين است در نتيجه حوادث کار قربانيان بی شماری از کارگران می گيرد

ند و سال به سال تعدادشان بيش ااز جان و زندگی ھزاران ھزار انسان سخن می گويند که قربانيان محيط کاراين آمارھا 

مينی و محروميت در محيط ھای کار را به طور واقعی أاين شرايط برده وار کار و اين سطح از بی ت. تر شده است

اعتصاب . اند ترين حقوق شان برقرار كرده  ی ئ به يمن محروم كردن كارگران از پايه ،سرمايه داران و حکومت ھا 

در واقع حکومت . تا امکان حداکثر سودجوئی را ببرند.  را به جان آن ھا می اندازندپوليسکارگران را ممنوع کرده و 
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به کمک نيروی سرکوب و زندان و قانون و غيره، دست سرمايه داران دولتی و خصوصی را باز گذاشته است که جان 

  .  بگيرند و خون كارگر را بمكندكارگر را

 طبقاتی روزانه در ۀاما در مقابل اين ھمه وحشی گری کارفرايان و حکومت ھا، کارگران ايستاده اند و جنگ اعالم نشد

  . جنبش کارگری جھانی در جريان است

 و غيره، ھمه جنگ و کشورگشائی و تروريسم دولتی و سرکوب جنبش ھای اجتماعی و عدم توجه به شرايط ايمنی کار

 به خاطر سودجوئی يک مشت سرمايه  ھای کار و صرفاً  جناياتی است که ھر روزه در کشورھای مختلف جھان و محيط

  . کارگراستۀاين تعرضی وحشيانه عليه طبق. دار و حکومت حامی سرمايه، در جريان است

بايد آخرين تكنيك ھا . د قابل قبولی داشته باشدمحيط ھای کار بايد جای امن و سالم و از نظر سالمتی و بھداشتی استاندار

بنابراين، در مقابل اين ھمه . تر ساختن شرايط كار مورد استفاده قرار گيرد و دستاوردھا و تجارب برای ھرچه امن 

وحشی گری و جنايت سرمايه داری، ھر روزه بايد با اعتراض و اعتصاب ايستاد و آن ھا را وادار کرد تا از نظر 

  .محيط کار باالترين استانداردھای بين المللی برقرار سازندامنيت 

نھادھای بين المللی و حکومت ھا نيز رياکانه از حقوق انسان حرف می زنند اما تمام نيروی خود را در راه حفظ سيستم 

عام ميليونی، ای ھدر چنين موقعيتی، تنھا راه پايان دادن به اين جنايت ھا و قتل . سرمايه داری به کار انداختنه اند

 پيگير عليه سيستم سرمايه داری در جھت برانداختن آن و لغو مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و لغو کار ۀمبارز

  . آزاد و برابری و انسانی استۀمزدی و برقراری يک جامع

قرار دارد و  کيلومتری جنوب استانبول ٢۵٠معدن زغال سنگی که به قتل گاه کارگران تبديل شد در شھر سوما در 

 ٢۵٠سايت سوما، ماھانه   وب ۀ به نوشت.شود بزرگ ترين معدن زيرزمينی توليد زغال سنگ در ترکيه محسوب می

 محلی توليد انرژی خريداری می ۀای از آن را يک کارخان شود که بخش عمده  ھزار تن زغال در اين منطقه توليد می 

  .کند 

آتش . اين معدن وجود دارد که ما ھنوز نتوانسته ايم به آن دسترسی پيدا کنيمجاھائی در «: يکی از امدادگران می گويد

کار . گاھی مجبوريم تيم نجات را به عقب برگردانيم. سوزی در آن ادامه دارد و ميزان مونو اکسيد کربن افزايش می بايد

به آن جا رسيديم ديديم که آن ھا بر زمين وقتی .  معدنچيان ادامه دارد ولی اميد به زنده يافتن آن ھا کاھش يافته استۀتخلي

اين امدادرسانی کار جسمی زيادی را می طلبد و بايد از ماسک ھائی استفاده کرد که تمام صورت را . افتاده اند

  .بازد اند رنگ می  بنابراين، رفته رفته اميد به زنده يافتن صدھا نفری که در زير زمين مانده » .بپوشاند

کار در معادن زغال سنگ .  کيلومتری ازمير قرار دارد١٠٠ر منطقه فقير غرب آناتولی، در سوما، شھری کوچک د

در اين شھر، نسل ھاست که ھر روز ھزاران کارگر . اين شھر، منبع اصلی درآمد حدود صدھزار نفر ساکن آن است

ته در ھزاران زيرزمين،  اين معدن و کارگران جان باخۀفاجع. برای استخراج ذغال سنگ به اعماق زمين می روند

   .، می باشدلم آن نيز يکی از پربيننده ترين فيلم ھای کارگری جھان بودر داستان ژرمينال اميل زوال که فيادآو

 ميليون ٣٠٠ خانه بايد ۀحقوق می گيرد و فقط برای اجار)  يورو۴٠٠( ميليون لير ٢٠٠يک کارگر يک ميليارد و 

  . مين می کنندأبه سختی ترا دگی شان ھزينه ھای زن. بپردازد)  يورو١٠٠(

زنان بی شوھر و بچه ھايشان نمی توانند به تنھائی گليم خود را «: شعبان افق، يک عضو انجمن معدنکاران، گفته است

ھرجور کمکی که بتوانيم . به ديدارشان خواھيم رفت. ما پدران و برادران بزرگ آن ھا ھستيم. از آب بيرون بکشند

  » ... بردبرايشان خواھيم

چرا .  رخ داده در معدن زغال سنگ ترکيه زنگ خطری برای تمام کارگران بخش معدن در سراسر جھان استۀحادث

 نظارت بر ايمنی معادن و ارتقای ايمنی معادن توسط دولت صورت ۀکه در حال حاضر سرمايه گذاری زيادی در زمين
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، آشنائی زيادی با تکنولوژی ھای ايمنی ]و افغانستان[ ايراننمی گيرد و ھنوز معدنکاران بسياری از کشورھا از جمله

  .روز دنيا ندارند

 انفجار در ۀ، در واکنش به حادث١٣٩٣ ارديبھشت ٢۵ - ٢٠١۴ ی م١۵شنبه  کارگری ترکيه روز پنجۀھم اکنون اتحادي

  .، در غرب اين کشور، اعتصاب خود را آغاز کرد»سوما«معدن زغال سنگ 

 توجھی  اين اعتصاب در اعتراض به عملکرد نامناسب دولت ترکيه در مديريت اين حادثه و بی ،»رويترز«به گزارش 

 . شود ويژه معدنچيان انجام می به ايمنی کارگران و به 

 ھای متعددی  ، به خبرنگاران گفته است که گروه)ديسک(آرزو چرقز اوغلو، رئيس اتحاديه سنديکاھای انقالبی ترکيه 

 .اند ، برای اعتصاب موافقت کرده  ھا از اين اتحاديه

خانم چرقز اوغلو، ھم چنين از شھروندان ديگر خواسته است برای ھمراھی با کارگران، سياه بپوشند و در مقابل 

 .وزارت کار تظاھرات کنند

جو برای يافتن  و طبق آخرين خبرھا، پس از گذشت سه روز از وقوع انفجار در معدن زعال سنگ شھر سوما، جست

مقامات ترکيه با اشاره به اين که احتمال زنده يافتن ناپديد . تن ديگر از کارگران ناپديد شده ھم چنان ادامه دارد ١٨

 در حالی که . تن افزايش يابد٣٠٢شدگان بعيد به نظر می رسد، تخمين می زنند که آمار کشته شدگان اين واقعه تا 

ن در پارلمان ترکيه، تعداد کشته شدگان اين حادثه را بيش از اتحاديه ھای کارگری و برخی اعضای احزاب اپوزيسيو

  . تن ذکر کرده اند۴٠٠

 تکان دھنده و دل خراش معدن سوما و جان باختن و مفقود و مجروح شدن صدھا نفر کارگر، قلب ۀبی ترديد فاجع

  . ميليون ھا انسان در سراسر جھان را بدرد آورد

ارگران معدن سوما و تشکل ھای کارگران معدن و انرژی، آب و گاز ترکيه به خانواده ھای کارگران جان باخته، ک

 ترکيه عليه دولت فاسد و جنايت کار ترکيه، حمايت می ۀ کارگران و مردم آزادۀصميمانه تسليت می گوئيم و از مبارز

  .کنيم

ن در حوادث کار و يا در گرامی باد، ياد و خاطره کارگران حق طلب ترکيه و تمامی انسان ھائی که در جای جای جھا

راه مبارزه برای بر پائی دنيائی عاری از استثمار، ظلم و ستم، نابرابری و تبعيض، زندان و اعدام، جان عزيزشان را 

  .از دست داده اند

  ٢٠١۴ ی شانزدھم م-  ١٣٩٣ ]ثور[جمعه بيست و ششم ارديبھشت

 

  :يادداشت

 تن از کارگران معدن در واليت سمنگان، ٢٠ شدن بيش از از کشته» رحمانی«ژرف نگر ما آقای  با تأسف ھمکار

، با صراحت اعالم می داريم که سرمايه از يک جھت صد در صد ما در اينجا به مثابۀ تأئيد نظر شان. چيزی ننوشته اند

  . جانی جھانی شده است و آن ھم گسترش جنايت در اقصا نقاط جھان می باشد

   .وانيد در لينک ذيل بيشتر بخوانيدراجع به حادثۀ المناک سمنگان می ت

 AA-AAادارۀ پورتال

 

 سنگ در افغانستان کشته شدند شانزده کارگر در انفجار معدن زغال
   ١٣٩٣ ارديبھشت ١٠ - ٢٠١۴ اپريل ٣٠ چھارشنبه - گرينويچ ١٣:٣۵ : به روز شده
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  تالش برای نجات کارگران گرفتار در معدن ادامه دارد

  .اند والی سمنگان در شمال افغانستان گفته است که در اثر انفجار گاز در يک معدن زغال سنگ، شانزده کارگر کشته و دو نفر ديگر گير مانده
" دھن تور"در يک معدن خصوصی در منطقه ) ارديبھشت/ ثور١٠(سی فارسی گفته است که اين انفجار پيش از ظھر چھارشنبه  بی خيرهللا انوش به بی

  .روی داد" دره صوف"ولسوالی 
ای آغاز  يات حفاری را به صورت غيرحرفهآقای انوش افزوده است که اين معدن پيش از اين متروک بود، اما صاحب آن بدون اجازه دولت، آن را احيا و عمل

  . کرد و شماری کارگر را در آن به کار گماشت
  .والی سمنگان ھمچنين گفت که به دنبال وقوع اين انفجار، پليس در صدد بازداشت صاحب معدن برآمد اما او گريخته است

  .ھا برای بيرون آوردن دو نفر گيرمانده جريان دارد شبه گفته اين مقام محلی، تا حال شانزده جسد از معدن بيرون آورده شده و تال
  .رسد، اما آقای انوش اين آمار را تاييد نکرد  گزارش داده که شمار افراد گيرمانده به بيست نفر می- خبرگزاری محلی در افغانستان -پژواک 

 يک معدن زغال سنگ در فروريزیکليک شش ماه پيش . گيرد یاين دومين بار است که حادثه در معادن زغال سنگ در واليت سمنگان جان کارگران را م
  .  تن ديگر منجر شد٣٠ کارگر و زخمی شدن ٢٧در ھمسايگی دره صوف به مرگ " رويی و دوآب"منطقه آبخورک ولسوالی 

  
  والی سمنگان عمليات حفاری غيرمجاز را عامل وقوع حادثه دانسته است

حادثه آبخورک انتقادھای زيادی را عليه .  شده بود که در آن استحکامات الزم برای جلوگيری از حادثه به کار نرفته بوداين معدن در کنترل دولت بود و گفته
  . دولت برانگيخت

رفته معدنی که امروز منفجر شد، سالھا متروک بود و آقای انوش گفت که کارشناسان وزارت معادن ھم آن را مسدود کرده بودند و از صاحب آن ھم تعھد گ
  .شده بود که دست به کار نشود

  . متر پيش رفته بود۴۶٠والی سمنگان افزود که حفر معدن ادامه داشته و در روزھای اخير، در مجموع، در اين معدن حدود 
  .ين دليل تحت کنترل او بودبراساس قانون، معادن در افغانستان دولتی است، اما آقای انوش گفت که اين معدن در ملک شخصی اين فرد واقع شده بود و به ھم

رسد که شرايط استفاده از آنھا ھم  به نظر می. والی سمنگان افزود که معادن مشابه ديگر ھم در دره صورت وجود دارد که در ملکيت شخصی افراد است
  .ای و مناسب نيست چندان حرفه

 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140430_k02-samangan-coal-mine-

casualities.shtml 

 


