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 جمھوری اس�می                            

 قاتل کارگران معدن زغال سنگ يورت در آذرشھر است
 

 

 

  

  
 ده ھا نفرده ھا کارگر مصدوم،  در آذر شھر، يورتزمستان زغال سنگ  معدن در انفجار در اثر وقوع ٩۵ارديبھشت ١٣، امروز چھارشنبه

استان گلستان قرار دارد و حدود  در صد کيلومتری آذر شھر در کمتر ازمعدن يورت . در تونل معدن  محبوس شده اندنيزکشته و تعداد زيادی 
  .کارگر  در آن کار می کنند ۵٠٠

، امکان دسترسی به محبوسين حادثه را بسيار محدود و احيانا غير گاز  انباشت حاصل از انفجار طول اين تونل حدود  دو کيلومتر است و
نفر و تعداد مصدومين اين انفجار  ٢۶تاکنون  ، تعداد مفقودين را  ن استانداری گلستانخبرگزاری ايلنا به نقل از معاون بحرا. ممکن کرده است

ايلنا . از زير آوار معدن خبر داده استپيکر دو تن  به نقل از شاھدان عينی از خروج ھمچنينخبرگزاری اين  .نفر اعGم کرده است ۴٠را 
به  نيزروزنامه ايران  ".ھمه آن ھا دچار مشکل تنفسی ھستند"تری شده اند که مصدوم در بيمارستان بس ٣٠ حدود ،ھمچنين اعGم کرده است

تعدادی از کارگران محبوس در ھمان لحظه اوليه جان خود را از دست " نقل از يک مقام مسئول محلی اعGم کرده است به دليل شدت انفجار
 ٢١آخرين خبر به نقل از رمضان بھرامی رئيس خانه صنعت و معدن استان گلستان درگفتگو باخبرنگار تسنيم حاکی از آن است که  ".داده اند

  .نفر رسيده است ۶٩جنازه ديگر ازمعدن خارج شده و تعداد مصدومين به 

از کار می افتد، کارگران توسط يک دستگاه  ن معدنبر اساس گفته ھای فيض هللا کاکويی، کارفرمای اين معدن، زمانی که موتور ديزل در اي
شنده لوکوموتيو را داشتند که به محض برقراری اتصال، با جرقه قصد روشن کردن موتور ديزل کِ  ،خارج تونل تھيه کرده بودند باطری که از

  .ايجاد شده تونل منفجر می شود

در معدن زغال سنگ يورت آذرشھر ، ده ھا کارگر گرانمبستگی جھانی کارھپيکار و تنھا به فاصله دو روز پس از جشن اول ماه مه،  روز 
ناشی از کار در ايران است و نه آخرين آن  ادثهنه اولين انفجار و ح ،انفجار معدن زغال سنگ يورت. آزمندی سرمايه داران شدند قربانی

بی آنکه خواب سرمايه داران و دولت اتفاق می افتد  کارناشی از  حوادثھر روزه  ،در حاکميت سرمايه داری جمھوری اسGمی. خواھد بود
به دليل سود پرستی سرمايه داران مفتخور و استثمارگر، ھر ساله ھزاران کارگر جان خود را از دست می دھند و . گرددشفته آاندکی حامی آنھا 

  .از کار افتاده می شوند دچار نقص عضو وياتعداد بيشتری مصدوم و

و ممانعت از تشکل يابی کارگران و از سوی  موقتقراردادھای  ،يک طرف با تحميل فقر و گرسنگی، دستمزدھای ناچيزجمھوری اسGمی از 
ھمراه با تحميل  ،ديگر با بازگذاشتن دست سرمايه داران و کارفرمايان در عدم رعايت اصول ايمنی، عدم آموزش مناسب و bزم کارگران

اگرچه در . استبوده  کارگر انھزارباعث جانباختن و  مرگ آفرين عامل اصلی اينگونه حوادثھمواره ساعات زياد کار و استثمار شديد آنان، 
بقاتی و ط ھمه کشورھای سرمايه داری کم و بيش حوادث ناشی از کار اتفاق می افتد، اما در ھر کشوری که کارگران فاقد تشکل ھای صنفی

ايران تحت حاکميت جمھوری اسGمی . در آن کشورھا بيشتر است نيزواقعی  خود ھستند، بی حقوقی، استثمار عريان و حوادث ناشی از کار 
ابتدائی ترين حقوق کار و ايمنی محيط کار کارگران،  و شبه برده داری بر نيز از جمله کشورھايی است که با تحميل شرايط غير انسانی 

مصدوم را اين چنين به محابا  ھرساله ھزاران کارگر ضمن استثمار شديد طبقه کارگر، طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه. می شودرعايت ن
   .به کام مرگ می فرستدمی کند و يا 

نه بھبودی در وضعيت شرايط کاری  يکه تازی می کند، برقرار است و جمھوری اسGمی در ايراننظام سرمايه داری تا که  لذا ترديدی نيست 
  .خواھد بود آمار حوادث ناشی از کار اميدی به کاھشو نه شد خواھد  حاصلکارگران 

بی توجھی کارفرمای معدن زغال سنگ يورت آذرشھر در رعايت اصول ايمن سازی و دولت جمھوری اسGمی را ) اقليت(سازمان فدائيان 
  .گران می داند و مصدوم شدن کار جان باختناصلی  مسبب

ضمن تسليت جان باختن کارگران معدن زعال سنگ يورت آذرشھر به خانواده ھا و عموم کارگران، تامين فوری ) اقليت(سازمان فدائيان 
رسيدگی  پرداخت خسارت وخواستار و اوليه و قانونی آنان می داندنيازھای مادی و معيشتی خانواده ھای کارگران مصدوم و جان باخته را حق 

  .از سوی دولت و کارفرما می باشد فوری
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