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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ می ٢٣
  

  انفجار سياسی پس از انفجار معدن
 ! و جان باختن بيش از سيصد کارگر در ترکيه

  

 سوماانفجار بزرگی در معادن زغال سنگ شھر ، ١۵: ١٠، ساعت ٢٠١۴ ی م١٣در واپسين ساعات روز سه شنبه  

در پی اين حادثه صدھا نفر جان خود را از . ترکيه رخ داد که به آتش سوزی اين معدن منجر شدمانيسا  واليتواقع در 

  .با اين انفجار، وضعيت اين شھر را به حالت اضطراری در آورد. دست داده و يا مجروح شدند

ش تر ناشی از يان، بي نفر کارگر مشغول به کار بودند و مرگ قربان٧٨٧ن معدن، در زمان وقوع انفجار در اي

 کاری در  فتير شييحادثه در زمان تغ. د کربن که بر اثر انفجار در معدن منتشر شده، بوده استيت گاز مونوکسيمسموم

  .ش تر شده استيل تجمع کارگران تعداد تلفات بي به دلمعدن روی داد و احتماالً 

.  سال اخير به شمار می رود٢٠ ۀبدترين فاجع»  Soma -سوما «ر و آتش سوزی در معدن زغال سنگ شھر انفجا

وجوی معدنچيان را با اعالم  ، عمليات جست١٣٩٣ ارديبھشت ٢٧ برابر با ٢٠١۴ ی م١٧دولت ترکيه عصر شنبه 

 کارگران معدنچی ۀه اطالعات خانواد سنديکاھا و مخالفان دولت با استناد ب. شده اعالم کرد  کشته، تمام٣٠١رسمی 

  . نفر ديگر را بايد به اين آمار افزود١٠٠معتقدند که دست کم 

 غم انگيز و کارگران ترکيه را بر ۀخبر انفجار اين معدن، ابراز ھم دردی بسياری از جھانيان، با بازماندگان اين حادث

ليس و تکاوران ارتش، با ورشد او گرفته تا پاما از رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه و مشاور ا. انگيخت

 و تظاھرکنندگان در شھرھای ديگر برخورد می سوما شھر ۀخشونت فوق العاده ای با خانواده ھا و کارگران داغ ديد

  .کنند

صدھا مامور با خاتمه عمليات .  محاصره شده استپوليس انفجار معدن، توسط ۀ با گذشت يک ھفته از فاجعسوماشھر 

  .را بگيرند»  آفرين تتش«، جلوی اعتراضات پوليسس ئي اند تا به گفته ر ر شھر مستقر شدهنجات د

، در اطالعيه ای با اشاره به باال بودن حساسيت افکار عمومی ناشی از غم و اندوه از مانيسا واليت، ی م١٧روز شنبه 

 حساس غير قانونی ۀ در اين دورئی پيمابرگزاری ھرگونه تظاھرات و راه«:  اعالم کردسومادست دادن کارگران معدن 

  ».است و با متخلفان برخورد خواھد شد

 .دھد  را به کسی نمی سوما ۀ زد  فاجعهۀدر منطق»  کننده تحريک« رفتار ۀ شرق ترکيه نيز گفته که اجازپوليسس ئير

 خودروھای ورودی ۀھم را نيز تحت نظر دارد و  سوما، کليه شھرھای ھم جوار با٢٠١۴ ی م١٧ از روز شنبه پوليس
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 سوما قربانيان به ۀھم شماری از کسانی که برای ھمدردی با خانواد در اين روز . شوند  متوقف و بازرسی می سومابه

  .رفته بودند بازداشت شدند

حتی . ل اوضاع در منطقه مستقر شده اندوھر دو ورودی معدن با ديوار مصدود شده و تکاوران ارتش ترکيه، برای کنتر

 تجمع جوانان  ،ی م١۶ شامگاه جمعه پوليسبرای نمونه، . شوند داشت معدنچيان نيز مجاز شمرده نمی سم آرام گراميمرا

  . به ھم زد، کردند، با ضرب و شتم ای در استانبول را که شمع به دست گرفته و در سکوت عزاداری می محله

، دو روز پس از آتش سوزی ادعا کرد که نخست وزير اسالمی ترکيه) Recep Tayyip Erdogan(رجب اردوغان 

دی ي معدن را به تراژۀ، حادثسومااو، در جمع مردم شھر . ل شده بودودرست در آخر ماه، معدن از نظر ايمنی کنتر

  . که مورد خشم مردم داغ ديده قرار گرفت،ناميد» اتفاقی معمولی«قرن نوزدھم تشبيه نمود و آن را 

 با  سوما انفجار معدن درۀبسياری از کشورھا پس از فاجع: يه، در مقاله ای نوشت مليت چاپ ترکۀھم چنين روزنام

  .ترکيه ابراز ھمدردی کردند اما انتشار يک تصوير احساس ھمدردی آنان را با ترکيه مخدوش کرد

 آن چه بيش از ھمه شگفت حيرت آور و چندش آور است رفتار ناشايست رجب طيب اردوغان و يکی از مشاورانش در

 جھان، به خانواده ھای کارگران جان باخته و جنبش کارگر ۀدر حالی که از چھار گوش.  استسوما ۀشھر ماتم زد

ن ا يوسف يرکل مشاور عالی اش، معترضترکيه، پيام ھای ھم دردی و تسليت سرازير شده است رجب طيب اردوغان و

حسين چليک سخن . خشونت دولتی را به نمايش گذاشتند کريه ۀ مورد ضرب و شتم و دشنام قرار دادند و چھررا مستقيماً 

» !مشروع«گوی دولت اردوغان نيز بی شرمانه در دفاع از عملکرد مشاور نخست وزير گفته که ايشان از خود دفاع 

  .کرده است

سخ به اما اردوغان به جای جبران اين اشتباه بزرگ مشاورش، در جريان مراسم خاکسپاری، با سخنانی بسيار تند در پا

سخنانی که ھيچ کدام از شھروندان ترکيه انتظار نداشتند آن . انتقادھا و اعتراض ھای يکی از شھروندان، به او حمله کرد

نيز تصاويری را از کتک خوردن يک جوان » سوزجو«ی ئ ترکيه ۀروزنام. را از زبان نخست وزير خودشان بشنوند

کيد کرد که اردوغان از خشم و اعتراض ھای مردم أن روزنامه تاي. به دست اردوغان در يک سوپرماکت منتشر کرد

  . به اين سوپرمارکت پناه برده بود که در آن جا با آن جوان مواجه شدسوماشھر 

 ۀ که از لحظئیبراساس ويدئو. بر اساس گزارشات، اردوغان برای در امان ماندن ناگزير به يک فروشگاه پناه برده بود

منتشر شده، وی در پاسخ به يکی از معترضان که خواستار   ھای اجتماعی رکز خريد در رسانهورود اردوغان به اين م

  .استعفای دولت شده بود، به اين معترض حمله و وی را مورد ضرب و شتم قرار داد

ل  يوتيوب، گزارش دادند که نخست وزير ترکيه به دنباۀ ھای منتشرشده در شبک لم ھای ترکيه به نقل از ف روزنامه

، از سوی محافظان به درون فروشگاھی ھدايت می ءاعتراضات برخی از مردم و درخواست آن ھا از وی برای استعفا

 سيلی زده و  سوماگويا وی در داخل مغازه به صورت يکی از شھروندان. شود تا خشم و اعتراضات آرام شود 

  . از اين اتفاق منتشر شده استئیويدئوھا

، »کانال تلويزيونی خصوصی د« ای با  ز دست نخست وزير ترکيه سيلی خورده در مصاحبه، شخصی که اتانر کوروجا

سفانه أل کند و متو خاطر عصبانيت ناشی از ازدحام نتوانست خشم خود را کنتر جناب آقای نخست وزير به«: گفته است

   »...ناخودآگاه به من يک سيلی زد

ت و حزب حاکم ترکيه به خيابان ھا ريختند و دفتر حزب حاکم اين  عليه دولئی، با سر دادن شعارھاسومامردم شھر 

آنان، ھم چنين شيشه ھای ساختمان اين حزب را با پرتاب سنگ شکسته و وسائل . کشور را مورد حمله قرار دادند

  .موجود در اين ساختمان را به بيرون پرت کردند
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رکنندگان خاتمه يافت ولی روزھا و شب ھای گذشته نيز  و دستگيری چھار نفر از تظاھپوليس ۀاين تظاھرات با مداخل

  . شاھد تجمعات اعتراضی عليه دولت آنکارا بودسوماخيابان ھای 

 برای متفرق کردن پوليس به اوج خود رسيد و نيروھای سوما، تظاھرات ضد دولتی در شھر ی م١۶عصر جمعه 

  .تظاھرکنندگان از گاز اشک آور و ماشين آب پاش استفاده کردند

اند و از ترس پيامدھای بعدی، با   دچار رعب و حشت شده سوما اند که مردم   ھای ترکيه نوشته به اين ترتيب، رسانه

  .زنند  اتفاقات شھر و ماجرای معدن حرف نمی ۀکسی دربار

اسخ  نشده، بلکه ھر حرف مخالف عليه دولت در شھرھای ديگر ھم با پسوماسرکوب اعتراضات مردمی تنھا محدود به 

 . کند  با تجمعات اعتراضی در استانبول، ازمير و شھرھای ديگر با خشونت رفتار میپوليس. شود رو می ه  روبپوليس

گان تا دستگيری مديران اين معدن، گی انفجار معدن و آمار جان باخت چگونۀ اخبار و گزارشات دربارۀدر اين ميان، ھم

  .استاز اين رو، شايعات نيز زياد . ضد و نقيض است

، ھمان سخنان قبلی خود را تکرار کرد و سومارجب طيب اردوغان، پس از ديدار از محل وقوع حادثه در معدن شھر 

 اين اتفاق تنھا به آن چه از سوی وزرای دولت اعالم می شود توجه کنند و ۀاز مردم خواست برای دريافت اخبار دربار

  . استفاده می کنندمخالفان خود را گروھی خواند که از اين فرصت سوء

اما بايد توجه کرد که .  واضح استوقوع چنين حوادثی در معادن ترکيه بسيار معمول شده و اين کامالً «: اردوغان گفت

 » ...در چنين معادنی در تمامی دنيا وقوع اين حوادث در ھر زمان و با ھر نوع ايمنی ممکن است

 ی و ماپريلرين معادن شناخته شده در ترکيه بود و در طی ماه ھای اين معدن يکی از بھترين و امن ت... «: افزود او

  ».فعاليت در آن به خوبی ادامه داشت

اردوغان، در عين حال برای آرام کردن مردم خشمگين با استفاده از احساسات دينی و مذھبی، سه روز عزای عمومی 

  !اعالم کرد و گفت که مجلس ترحيم و قرآن خوانی برگزار خواھد شد

ن، ھم چنين حزب حاکم عدالت و توسعه را به تالش برای افزايش قدرت، كاھش آزادی ھای مدنی و فساد مالی امعترض

 ھا روی  که درست چند ماه قبل از انتخابات محلی شھرداری٢٠١٣مبر  دس١٧ ئیجنجال قضا. و اداری متھم می کنند

  . و بر کنار گرديدندرو شدنده  و فساد روبتداد و در آن چند وزير با اتھام رشو

از ن را ھراه، از اھم موضوعاتی است كه معترض شروع شد٢٠٠٨بحران اقتصادی و فساد مالی اين كشور كه از سال 

 ئی ھائی بسياری از داران می گويند دولت با خصوصی سازی ھا، عمالً امعترض. يابان ھای تركيه می كشاندگاھی به خ

الزم به ذكر است كه اوج اين اتھامات در بازداشت رضا . د مصادره كرده استرا به نفع برخی افراد حامی خو» ملی«

  . برای دولت تركيه و ايران مطرح گرديدئیضراب بازرگان ايرانی االصل به اتھام پول شو

 حکومت اسالمی ايران و ترکيه را در دور زدن تحريم ھای اقتصادی ۀ ھمکاری تنگاتنگ و ھمه جانبمسألهالبته اين 

  .به نمايش گذاشت...  وئی و پول شوايران

 حوادث معدن در منطقه محل حادثه را رد کرده ۀ پيشنھاد پارلمان برای تحقيقات درباردولت ترکيه، متھم شده که اخيراً 

ترين آن به حدود دو ماه   گرفته که تازه  ، مرتب مورد بازرسی قرار میسوما گويد معدن  است، ھر چند که دولت می

تر   سازی بخش معدن شرايط کار را خطرناک   گويند خصوصی  ھای کارگری می  ھای اتحاديه مقام. ردد گ پيش برمی

  . سال پيش خصوصی شده بود٩اين معدن، . کرده است

 ھای اخير، شرايط کاری را  سازی بخش معدن در سال  گويند خصوصی   ھای کارگری ترکيه می در حالی که اتحاديه

  مين امنيت معدنچيان سرمايهأه است چون صاحبان اين معادن خصوصی، به قدر کافی برای تتر از پيش کرد خطرناک 

  .  کنند گذاری نمی
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، دست به ٢٠١۴ یم١۵شنبه ديکای بزرگ کارگری ترکيه روز پنجھا کارگر معدن، چھار سن در اعتراض به مرگ صد

ھا، زندگی  ان معدن برای کاستن از ھزينه  مشترک سنديکاھای کارگری گفته شده که صاحبۀدر بياني. اعتصاب زدند

  . اند کارگران را به خطر انداخته

، عليه دولت دست به تجمع »سوما« مرگبار انفجار معدن ۀ شھر مختلف در اعتراض به حادث١٣معترضان دست کم در 

  . زدندئیو راه پيما

نکارا، آيدين، بولو، آنتاليا، وان، دياربکر، آدانا، مانيسا، ازمير، استانبول، آبيش از ده ھا ھزار معترض در شھرھای 

 به خشونت کشيده شد و پوليستظاھرات در برخی شھرھا توسط .  ھا آمدند به خيابانآک شھير، مرسين و بارتن 

معترضان شيشه ھای تعدادی بانک و مراکز تجاری را شکسته و با آتش زدن وسايلی در جاده ھا، از عبور و مرور 

  .، دست به مقاومت زدندپوليس ۀکردند و در مقابل تعرض وحشيانھا جلوگيری  خودرو

 با گاز اشک آور و ماشين ھای آبپاش معترضان را متفرق کرد که در اين ميان ده ھا تن پوليسدر برخی شھرھا نيز 

ھزاران معترض در . سردادند» اردوغان قاتل است«و » ءدولت استعفا«معترضان شعار . مصدوم و بازداشت شدند

  . اند تا زمان آزادی دستگيرشدگان به تجمع در مرکز شھر ادامه خواھند داد ھر ازمير، گفتهش

به گزارش رسانه ھای محلی ترکيه، شورای عالی قضات و دادستان ھای ترکيه نيز با انتشار اطالعيه ای اعالم کرده که 

 و سوما معدن ۀورد دالئل وقوع فاجعبيست و ھشت تن از دادستان ھای اين کشور را برای تحقيقات و بررسی در م

  .افرادی که با سھل انگاری خود موجب بروز اين حادثه شده اند، آغاز کرده است

 پيشنھادی برای تشکيل ۀرا ناچار از ارائ» عدالت و توسعه«تاکنون اين فشارھا به دولت، به حدی است که حزب حاکم 

  .تکميسيون تحقيق و تحفصی درمورد اين انفجار کرده اس

به خصوص آن که رويداد بزرگ  . نتايج اين تحقيق می تواند برای مقامات دولتی اين کشور بسيار حائز اھميت باشد

فرصتی را به دست مخالفان دولت آنکارا داده است تا ھرچه بيش تر اھمال کاری ھای دولت را در افکار » سوما«معدن 

مخالف ترکيه و ھم چنين احزاب مخالف دولت حاضر در به طوری که گفته می شود کردھای . عمومی مطرح کنند

ن را در پارلمان به مسؤوالرا نه يک حادثه بلکه يک قتل عام آشکار دانسته که می بايد » سوما«پارلمان انفجار معدن 

  .پای ميز محاکمه بکشاند و دولت نيز بايد پاسخ گو باشد

، می )کنفدراسيون کارگران انقالبی(» ديسک« کنفدراسيون س سنديکای کارگران معدن وابسته بهئيتايفون گورگون، ر

از روزی که اين معادن به بخش خصوصی واگذار شده، اين گونه حوادث افزايش يافته است، زيرا کارفرمايان «: گويد

ردن ن آوئيتنھا به فکر سود خود ھستند، در اين راستا از کارگران کم تجربه، ارزان قيمت استفاده می کنند، برای پا

گاھی بازرسان کار را با ھزاران وسيله و ابزار راضی و يا . ھزينه ھا از ابزار و آالت ايمنی مدرن استفاده نمی کنند

مين می کنند، اين شرکت ھای کارچاق کن أکارگران خود را از شرکت ھای خصوصی کاريابی ت. گمراه می کنند

از آن رو اين فاجعه، در . ناگون به اين معادن ھدايت می کنندکارگران محتاج کار را به شيوه ھای مختلف از مناطق گو

 کارگران ترکيه از اين حادثه به شدت .حقيقت يک جنايت است که در آن نخست وزير و وزرای ديگر شرکت دارند

سن برخی از کارگران معدن بر اين باورند که تعدادی از کارگران زير .  آن می دانندمسؤولخشمگين و دولت ترکيه را 

 سال حق کار در معادن و کار ھای سخت را ١٨بر اساس قانون کار ترکيه زنان و کودکان زير . ند اقانونی و خرد سال

 آنان که در اطراف معدن با نگرانی و دلھره منتظر سرنوشت کارگران در زير ۀاز آن رو کارگران و خانواد. ندارند

ی ديگر دست به تظاھرات زدند، اردوغان مدتی خود را پنھان  رجب طيب اردوغان و يا وزراۀزمين بودند با مشاھد

  »...کرد و در نھايت مجبور به ترک منطقه شد
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 از نوعی بودند که در سوماماسک ھای موجود در معدن «: س سنديکای کارگران معادن ذغال سنگ، می گويدئير

نفوذ گاز ھای فلفل و مانند آن ھا است که اين ماسک ھای فرسوده برای پيشگيری از .  ندارندئیمعادن ذغال سنگ کارآ

 که در معادن ذغال سنگ موجود است، کاربن منو ئیھوا را می گيرد و فيلتر می کند و به داخل می فرستد، گاز ھا

 که در اين معادن به کار می رود و گران قيمت ھم ئیاکسيد و به سرعت شخص را خفه می کند، بنابراين، ماسک ھا

 ٣٠ دقيقه اکسيژن در خود دارند و کارگر می تواند با اين ماسک به مدت ١٠٠اخته شدند که به مدت ھستند، به نوعی س

  »...دقيقه بدود و خود را به نقطه امن يا خارج از معدن برساند

، که يکی از بزرگ ترين )ديسک( سنديکاھای انقالبی ترکيه ۀس اتحاديئي کانی پيکو ر بنا بر گزارش خبرگزاری ترکيه،

 ۀاتحادي.  ترکيه به بيمارستان رفته استپوليسدراسيون ھای کارگری اين کشور است به خاطر اقدامات خشونت آميز کنف

سنديکاھای خدمات عمومی ھم که بزرگ ترين سنديکای کارگری در کشور محسوب می شود ديروز در اعتراض به 

  .  اعتصاب کردسوما معدن ۀحادث

اگر ادعاھای مربوط به سھل انگاری «:  از دانشگاه بگلی استانبول معتقد است»التر توران«دراين راستا پروفسور 

ت فساد عليه دولت اردوغان را اثبات شود بھای سياسی آن بايد پرداخت شود و چنين حوادثی اتھاما) درخصوص معدن(

  » .تر قابل قبول می کندبيش

 متری زمين ١۶٠٠چ گونه آموزشی، به عمق در گزارشات آمده است که تعدادی از کارگران اين معدن، بدون ھي

  ... که کارگر ارزان تھيه می کنند گرد آوری شده بودندئیفرستاده شده اند و از مناطق مختلف از سوی شرکت ھا

ن يار خشمگين کشور رخ داده است بسي در غرب اسوماه از اتفاقی که در معدن يان ترکيره، معدنچيبه گزارش الجز

اند و در  ر کرده ير آوارگيعده ای در ز«: ن سانحه می گويديه در خصوص اين ترکيان خشمگيکی از معدنچي. ھستند

م يتوان چ کاری نمی يما ھ. دھند آن ھا فقط به علت پول جان شان را از دست می . حال از دست دادن جان شان ھستند

 ط کار ما اصالً يشرا.  قرار است سالخی شوندکنند که  برخورد می ئیھا آن ھا با ما ھمانند بره . ميبرای آن ھا انجام دھ

  » .ت ندارديامن

 کرد ئیگری ھاء، افشاسوما وضعيت معدن ۀ، دربارCNN TÜRK ۀ زندۀ، در برنامسومانيھات چليک کارگر معدن 

ر ن ما را تحت فشار قرار می دھند و ما در زيئيدر پا«: وی از جمله گفت.  ترکيه منفجر گرديدۀکه مانند بمب در جامع

اگر به اعتراضات ما گوش می داند فاجعه ای به اين ابعاد . فشار کار می کنيم تا زغال سنگ بيش تری استخراج کنيم

  »...، کانديد حزب عدالت و توسعه بودسوما ما، ھمسر مديرکل معدن ۀدر منطق. رخ نمی داد

.  به حزب عدالت و توسعه استکين معدن خصوصی فردی نزدين است که مالک اي جالب اۀمسألبه اين ترتيب، يک 

  .کنند ه را به فساد مالی متھم می يگر دولت ترکيان بار دي ھای معدنچ ن رو، خانوادهياز ھم

ۀ ن که دولت درباريشنھادی مطرح کرده بود مبنی بر ايش پي روز پ٢١، سوما ۀاستمداران مخالف در منطقيکی از سي

اما . ن منطقه گزارش شده استي معادن ای ناامنۀ دربارئیگزارش ھارا يق کند زين منطقه تحقيمنی معادن ايط ايشرا

  .شنھاد را در پارلمان رد کردين پيه، ماه گذشته ايحزب عدالت و توسعه حاکم بر ترک

 سوزی و  علت يا علل آتشۀ اوزگور اوزل، سياستمدار مخالف دولت در پارلمان ترکيه، خواستار انجام تحقيقات دربار

اين درخواست با مخالفت نمايندگان .  به منظور جلوگيری از تکرار اين حوداث شدماوس سنگ  ذغالانفجار در معدن 

در اين ميان، اوزل از سياست دولت . حزب حاکم عدالت و توسعه، که اکثريت پارلمانی را در دست دارد، مواجه شد

ز داليل بروز اين گونه حوداث نام حزب عدالت و توسعه در واگذاری معادن دولتی به بخش خصوصی به عنوان يکی ا

 مخالف دولت اشاره کرد که در اين شرايط، تنھا راه برای افزايش سود برای بخش خصوصی، ۀاين نمايند . است برده

  . ھای مربوط به سالمتی کارگران و امنيت محل کار خواھد بود ھا، از جمله ھزينه کاھش ھزينه 
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، از زمان ماوس کننده از معدن شھر  س شرکت استخراجئي رۀد که به گفت حريت اشاره کرۀدر اين ارتباط، روزنام

 او در مصاحبه با . ھای استخراج کاھش پيدا کند  ميالدی، تالش شد تا ھزينه٢٠٠۵خصوصی شدن اين معدن در سال 

ز آن که  و قبل ا٢٠٠۵ سنگ در اين معدن در سال  غالز استخراج ۀ، گفته بود که ھزين٢٠١٢اين روزنامه در سال 

 . در يک تن کاھش داددالر ٢۴   در ھر تن بود و شرکت آن را به حدوددالر ١۴٠ تا ١٣٠خصوصی شود، بين 

در خطر است دريافت می ) معدن( اين که جان کارگران ۀ را دربارئیما ھر روز گزارش ھا« اين نماينده ۀبنا به گفت

  ». کرديم

 حجم گاز متان به طور خطرناکی باال رفته بود، اما ۀنتھی به حادثگويند که در روزھای م کارگران معدنچی نيز می 

  .مديران شرکت کارگران را از اين امر مطلع نکردند

اما اکنون قرار شده . در گزارشات آمده است که اطاق نجات اين معدن، قديمی و کھنه و به يک النه موش شبيه است

  .تلفات در چنين حوادثی اطاق نجات برای آن احداث کنداست شرکت در ظرف چند ماه آينده برای جلوگيری از 

ن يه بدتريح کرد که ترکيه منتشر شد، تصري ھای ترک قاتی در گزارشی که در روزنامهيک گروه تحقيدر ماه مارس، 

ن گزارش، به طور متوسط ھر روز يبر اساس ا.  داردئیان کشورھای اروپاينه حوادث محل کار را در ميآمار را در زم

  .شوند ه قربانی حوادث کار می ي کارگر در ترکسه

ھای رسمی، بخشی از معدن را که از نظر ايمنی   کنند که مديران شرکت ھنگام بازرسی  کارگران معدن انتقاد می

  . اند و کارگران را مجبور به کار در آن بخش کرده اند نامطمئن بوده، تعطيل و پس اتمام تحقيق آن را گشوده

 داليل انفجار  ، با استناد به يک گزارش موقتی دولتی درباره٢٠١۴ مه ١٧چاپ ترکيه، روز شنبه » تملي « روزنامه

از جمله به نبود آژير حريق اشاره کرده   نويسد، که کارشناسان در بررسی خود به شمار زيادی نقايص فنی،  معدن می

  . اند 

به نوشته رسانه .  به کارگران پرداخت می کندالرد ٣/٧٥  تا ٥/٢شرکت خصوصی سوما ھولدينگز، دستمزدی معادل 

 ١٤٠ھای ترکيه صاحبان اين معدن خصوصی به واسطه بھره کشی از کارگران ھزينه استخراج ھر تن ذغال سنگ 

انباشت سودی چنين بزرگ، جز با تبعيت از ايدئولوژی بازار آزاد و حمايت .  کاھش داده انددالر ٨/٢٣ی را به دالر

  .  شوددولت ممکن نمی

د ينی توليرزمين معدن زيلومتری جنوب استانبول قرار دارد و بزرگ تري ک٢۵٠معدن زغال سنگ شھر سوما، در 

د می ين منطقه تولي ھزار تن زغال در ا٢۵٠ت سوما، ماھانه يسا به نوشته وب . ه محسوب می شوديزغال سنگ در ترک

  . داری می کنديانرژی خرد يک کارخانه محلی توليای از آن را  شود که بخش عمده 

خانواده معدنچيان قربانی از اين که اطالعات کافی درباره .  ھزار معدنچی زندگی می کنند١۶در شھر سوما حدود 

  . حادثه منتشر نمی شود خشمگين ھستند

بھره برداری می شد صاحبان اين شرکت و ھم » ھولدينگ سوما«در انفجار معدن زغال سنگ سوما، که توسط شرکت 

  . چنين دولت از سوی خانواده جان باخته گان و مخالفين متھم به کم کاری در وقوع اين حادثه دلخراش شده اند

دولت ترکيه به عدم انجام اقدامات کافی . شود يک ترانسفورماتور معيوب اين انفجار را در معدن مذکور رقم زد گفته می 

  .و مناسب برای حفظ ايمنی متھم شده است

 ١٧س کميسيون انرژی در پارلمان ترکيه، روز شنبه ئير» خليل مازيجی اوغلو«برگزاری آناتولی ترکيه، به گزارش خ

: او در ادامه افزود.  معدن را به داليل مختلف متوقف کرد١٨٠/٣، اعالم کرد که دولت ترکيه فعاليت کاری ٢٠١۴مه 

فاجعه معدن سوما در : مازيجی اوغلو، تاکيد کرد.  شودقبل از رفع ھمه نواقص اين معادن اجازه توليد به آن ھا داده نمی

نوع خود از بزرگ ترين فاجعه در ترکيه محسوب می شود و از ھموطنان خود خواستار وحدت و ھم دلی و سياسی 
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سھم بخش معادن در توليد ناخالص داخلی کشور : س کميسون انرژی در پارلمان ترکيه، گفتئير. نکردن اين حادثه شد

  . بوددالر ميليارد ١١ بالغ بر ٢٠١٣در سال 

کارفرمای خريدار با استفاده از قواعد . ، معدن سوما را به بخش خصوصی واگذار کرد٢٠٠۵دولت ترکيه در سال 

 درصد از مخارج معدن ٨٠اقتصادی بازار ازاد و رھنمودھای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول در نخستين گام 

کارفرمای جديد با بيکارسازی ھا، باال .  ھزينه می کرددالر ١٣٠در برابر ھر تن زغال پيش از آن، دولت . کم کرد

آن چه در معدن سوما .  خرج کرددالر ٢۴بردن شدت و سرعت کار و کاستن از مخارج ايمنی به ازاء ھر تن ذغال فقط 

ھمين ميزان از جنايت، شدت . ستروی داد نمونه ای از برخورد سرمايه داران و حکومت آن ھا در ترکيه با کارگران ا

 دولت ھای سرمايه داری ارتقا ٢٠کار و بی حقوقی سبب شد تا ترکيه را به يکی از کشورھای شرکت کننده در گروه 

  .داد

 درصد ١۴ ميليارد تن ذخيره زغال سنگ دارد و در نظر دارد سھم توليد برق توسط زغال سنگ را از ١۴ترکيه حدودا 

  . ميليون تن زغال سنگ توليد می کند۵/٢معدن سوما، ساليانه . ھد درصد افزايش د٢٠به 

کارشناسان می گويند، ترکيه بدترين سابقه تلفات و حوادث معدنی را در صنعت استخراج زغال سنگ در جھان داشته 

 نفر، ٣/٧ تعداد تلفات نيروی انسانی برای استخراج يک ميليون تن زغال سنگ در ترکيه ٢٠٠٨از ابتدای سال . است

  . بوده استامريکا نفر و دو صدم نفر در ٣/١در چين 

سوزی مرگبار در   نفر را در ارتباط با انفجار و آتش ٢۴ تا ١٩ آن کشور پوليس،  ھای محلی ترکيه بنا به گزارش رسانه 

  .رتبه آن معدن ھستند، بازداشت کرده است  و عالی ئی، که از جمله اعضای اجرا»سما«معدن 

 بکير ساھينر دادستان عمومی ترکيه گفت که يکی . نفر اعالم کرده است٢۴شدگان را  يت شمار بازداشت روزنامه حر

  . فرد بازداشت شده اکين چليک مدير عمليات معدن بوده است٢۵از 

دانند دقيقا  ن معدن ھنوز نمی مسؤوالاکين چليک قبال ھرگونه سھل انگاری و غفلت کاری را تکذيب کرده و گفته بود 

 .اند چه اتفاقی افتاده است و ھرگز چيزی شبيه به اين را نديده 

از جمله گفته می .  نفر از اعضای ھيئت سرپرستی معدن سوما قرار بازداشت صادر کرده است۵دادستانی ترکيه، برای 

امکانات «ن اين افراد متھم ھستند که در فراھم ساخت. شود که آکين چليک، مدير معدن، تحت تعقيب قرار گرفته است 

 .ھا شريک ھستند آن» قتل غيرعمد«برای معدنچيان کوتاھی کرده و در نتيجه در » ايمنی

او قصد . اند  نخست وزير ترکيه به کلن مخالفت کردهۀ آيندۀ با سفر ھفتالماندر چنين شرايطی، بسياری از دولتمردان 

 پيروزی خود در انتخابات رياست جمھوری آينده برای طرفداران خود سخنرانی و برای) ی م٢۴(دارد روز شنبه آينده 

  .ترکيه تبليغ کند

، به طور تلويحی به اردوغان توصيه کرده است سفر المانيورگن روترز، شھردار کلن از حزب سوسيال دموکرات 

وما پديد آمده،  انفجار در معدن سۀ آلودی که به دنبال فاجع او گفته است که با توجه با فضای تنش. خود را به کلن لغو کند

 .چندان قابل درک نيست» سفر انتخاباتی در خارج از کشور«

ايدان ازگوز، مشاور : اند، از جمله ی به سفر انتخاباتی اردوغان انتقاد کردهالمانپيش از اين نيز چند تن از دولتمردان 

ايه وزارت کشور از حزب  اتباع بيگانه از حزب سوسيال دموکرات و ولفگانگ بزباخ، مقام بلندپئیامور ھم گرا

 .دموکرات مسيحی

او .  زمانی چندان مناسب نيستۀ، عقيده دارد که سخنرانی اردوغان در اين برھالماناشتفان زايبرت، سخنگوی دولت 

يتی ھمراه باشد که به ھم مسؤولدر عين حال ابراز اميدواری کرده که سخنرانی اردوغان با چنان ھوشياری و احساس 

 . کمک کندالمانرکيه در زيستی اتباع ت
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ماير، وزير امور خارجه از حزب سوسيال دموکرات، گفته است که آقای  والتر اشتاين اما از سوی ديگر، فرانک

 .اردوغان بايد امکان داشته باشد تا با ھموطنان خود صحبت کند

نفر در مراسم سخنرانی اردوغان رود که ھزاران  انتظار می .  کلن در تدارک تدابير شديد امنيتی ھستندپوليسمقامات 

ھا مخالفان او خواھند بود که قصد دارند به عملکرد دولت او در سياست داخلی  در کلن شرکت کنند و بسياری از آن 

 .اين احتمال که تقابل موافقان و مخالفان نخست وزير ترکيه به درگيری منجر شود، باالست. اعتراض کنند

 نيز خود را برای شرکت در تجمع المانشود که جمعيت علويان ساکن  گفته می در کنار نيروھای سکوالر و چپ 

 به مناسبت سخنرانی نخست وزير ترکيه الماناين احتمال وجود دارد که ھزاران نفر از سراسر .  کند اعتراضی آماده می

 .به شھر کلن سفر کنند

 ھای  ، به منظور کسب آرای ترک٢٠١۴ مه ٢۴ کارشناسان و تحليل گران سياسی، بر اين عقيده اند که مراسم روز

اين انتخابات . توانند در انتخابات رياست جمھوری ترکيه شرکت کنند  و اروپا است که برای نخستين بار می المانساکن 

  . ھای اين کشور در سراسر جھان برگزار شود  اوت در ترکيه و در کنسولگری١٠قرار است روز 

نيز ھشدار داده اند که وقايع اخير می تواند تاثير منفی بر جايگاه سياسی رجب طيب بسياری از رسانه ھای جھان 

نبايد فراموش کرد که اين تحوالت در اوضاعی روی می دھد که اردوغان . اردوغان نخست وزير ترکيه داشته باشد

  .خود را برای نامزدی در انتخابات رياست جمھوری ماه اوت ترکيه آماده می کند

 چنين   ماه مه و ھم٣١در » جنبش گزی«، قصد دارند برای سالگرد »گزی« مبتکر اعتراضات پارک ھای گروه

  .ريزی کنند سازماندھی واکنش جمعی نسبت به فاجعه معدن سوما، برنامه 

 ميليون نفری تركيه در نقاط مختلف تركيه ٨٠ ميليون از جمعيت ۵/٣در اوج اعتراضات پارك گزی در تركيه، حدود 

  . ھزار نفر كشته شدند٨ نفر كشته و ١١در اين اعتراضات . ه تظاھرات زدنددست ب

دولت اردغان برای محدود كردن استفاده از شبكه ھای نوين اجتماعی، از جمله توئيتر، فيس بوك، دستگيری گسترده 

می، بعد ديگر بحران ر قوانين سکوالر ترکيه و منطبق کردن آن ھا با قوانين اسالئيروزنامه نگاران و تالش برای تغ

  . ترکيه است

، پيامدھای اقتصادی گوناگونی به ھمراه داشته به طوری كه ارزش ليره تركيه در مقابل ٢٠١٣در اعتراضات تابستان 

در .  به شدت كاھش يافت، شاخص سھام بازار بورس تركيه سقوط كرد و تعداد گردشگران ھم در استانبول كم شددالر

 تالش  در نتيجه.  ضرر گرديددالرتقاد دارند، در پی اين بحران اقتصاد تركيه متحمل ميليون ھا كليت امر كارشناسان اع

، به نظر می ٢٠١۴ دوباره حزب عدالت و توسعه در انتخابات شھرداری در آخر ماه مارس ئیدولت تركيه و قدرت نما

در ترکيه، يک بار ديگر اين » سوما«معدن اما به دنبال فاجعه . رسيد تا حدود زيادی مخالفان او را آرام كرده است

  . اعتراضات خيابانی اوج گرفه است

دولت اردوغان، ھم چنين با چالش ھای زيادی نظير افشای شنود مقامات دولتی، آموزش گروه ھای تروريستی اسالمی 

در داخل نيز مواجه » فتح هللا گولن«در خاک ترکيه و روانه کردن آن ھا به جنگ داخلی سوريه و اختالف با جريان 

  .است

اگر چه اين چالش ھا نتوانستند بر انتخابات اخير محلی ترکيه تاثير چندان زيادی داشته باشند و حزب عدالت و توسعه 

موفق شد تا حدودی موقعيت خود را در اين انتخابات حفظ کند، اما به نظر می رسد اين بار جنبش کارگری ترکيه و 

از اين رو، انفجار اين معدن، يک بار ديگر به . ردوغان را با بحرانی تازه روبرو ساخته اندمدافعين اين جنبش، دولت ا

يک انفجار سياسی تبديل شده و به تداوم اعتراضات خيابانی دامن بزند که اردوغان با زحمت زيادی توانسته بود جلوی 

  .آن را پس از تحوالت پارک گزی و ميدان تقسيم و فساد اقتصادی اش بگيرد
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، در مقابل »سوما«، اعضای اتحاديه کارگران معدن ترکيه در اعتراض به فاجعه معدن )٢٠١۴ مه ٢٢پنج شنبه (امروز 

  .فرمانداری اين شھر دست به تظاھرات و تحصن زدند

 تجمع کنندگان اعالم کردند در صورت عدم تحقق خواسته ھايشان در باره بھبود شرايط کار و افزايش امکانات امينی به

 .سر کار خود باز نخواھند گشت

 معدنکاری است که طبق آمار رسمی دولت ٣٠۴ يکی از معدنکاران قربانی از ه، سال٢۴مصطفی ترکھان، جوان 

  .  انفجار در معدن زغال سنگ در شھر سوما در غرب ترکيه جان باخته اندۀترکيه، تاکنون در اثر فاجع

 انفجار ۀ روز پيش از حادث٢٢رای مصطفی از آن روست که وی، به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکيه، تلخی ماج

 روی سوما تلخ انفجار در معدن ۀمعدن ازدواج کرده بود و در دومين روز کاری خود پس از مرخصی ازدواج حادث

نه ی گفتند که او قصد داشت با فروش ھدايای عروسی و با برداشتن وام از بانک خائخانواده اين معدنکار ترکيه . داد

  .بخرد

زمين در سراسر جھان، طنين انداز شود آن وقت با قدرت » داغ نفرت خوردگان«اگر در برابر چنين جناياتی، صدای 

  :می توان گفت

 »و آنگه نوين جھانی سازيم، ھيچ بودگان ھرچيز گردند           بايد از ريشه براندازيم کھنه جھان جور و بند«

  

  :مطالب مرتبط با اين واقعه

 قتل کارگران در ترکيه و ھمه نقاط جھان، سرمايه داران و حکومت ھای سرمايه داری مسؤول«: ھرام رحمانیب* 
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