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و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 فاجعه بزرگ در معدن یورت 
معدنچیان محبوس و مصدومین نیاز به کمک 

 فوری دارند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

در انفجاری که ظهههر امهروز در  
معدن یهورت در آزادشهههر اسهتهان  
گلستان اتفاق افهتهاد قهبها آمهار  
رسانه های حکهومهتهی تهاکهنهون  

نههفههر از کههارگههران از    ١٣ جهنههازه  
تها    ١٢ معدن خارج شهده و بهیه   

  ٣٠٥٥ نههفههر نههیههز در عههمهها    ٠٥ 
متری زمی  مهحهبهوس هسهتهنهد.  

  ٢٦ آمار مجروحان تاکنونی نهیهز  
نفر اعالم شده که حال دو نفرشهان  

 وخیم است.  
 

مقامات حهکهومهتهی مهیهگهویهنهد  
امکهانهات کهافهی بهرای نهجهات  
کارگران محبوس در زیهر زمهیه   
به محل را تامی  کهرده انهد امها  
به اظهارات مسئوالن حهکهومهتهی  
مطلقا نباید اعهتهمهاد کهرد. بهایهد  
فشههار آورد تهها فههورا بههیههشههتههریهه   
امکانات برای نجات معهدنهچهیهان  
بکار گرفته شود و مجروحهان در  
هر بیمارستان و هر نهقهطهه ای از  
کشور که الزم است با بیهشهتهریه   
امکانات مهورد مهداوای فهوری  
قهرار گهیهرنهد. بهه خهانهواده هههای  
نگهران و عبهبهانهی مهیهگهویهنهد  
متفرق شوید اما نه تنهها خهانهواده  
ها بلکه هر که  کهه مهیهتهوانهد  
باید خود را به محهل بهرسهانهد تها  
حکومتیان و مفتخهوران فشهار را  

 روی خود ح  کنند.  
 

حس  صادقلو استاندار گلستان بها  
بیشرمی تمام گفته است: "عهلهت  

انهگهاری   انفهجهار بهه عهلهت سهههل 
یکی از تعمیرکاران اتفهاق افهتهاد  

ای ایجاد شد کهه مهنهجهر   و جرقه 
به انفجار در تونل مهعهدن شهد" و  
راه حلهش ایه  اسهت: " از مهردم  
میخواهم برای نجات کهارگهرانهی  
که در عما زمی  گهرفهتهار شهده  

 اند دعا کنند"!  

در مههقههابههل یههکههی از کههارگههران  
معدن میگوید: "از روز گهذشهتهه  
بوی گهاز در مهعهدن اسهتهشهمهام  

شهد. مهوعهوه بهه مسهئهوالن   می 
توعهیهد داده شهده بهود ولهی در  
محل کارگاه یک دستگهاه گهاز  
بههرای سههنههجههش گههاز در مههعههدن  
وجههود نههداشههت. ایهه  تههونههل ههها  
یکطرفه و محوقه بسته هسهتهنهد  
و راه دیهگهری نهدارنهد، در مهدت  

دقیهقهه اکسهیه ن    ١٥ یک ربع تا  
تمهام مهیهشهود و وقهتهی انهفهجهار  
صورت میگیرد ههمهه مهوجهودات  
زنده در تونل بر اثر گازگرفتهگهی  
جان خود را از دست مهیهدههنهد و  
متاسفانه تهاکهنهون ههیهه گهونهه  

العملی از سوی مسهئهوالن    عک  
انههجههام نشههده بههود. بههارههها ایهه   
موعوه را تهذکهر دادیهم امها ههر  

کرد از کهار   کسی اعتراعی می 
شههد". ایهه  کههارگههر   اخههراج مههی 

اعافه میکند که کهارگهران ایه   
  ٣٢ در دو کههارگههاه در شههیههفههت  

ههزار    ٠٥٥ ساعته مهیهکهنهنهد و  
تومان دسهتهمهزد مهیهگهیهرنهد امها  
همی  حقوق هم پهرداخهت نشهده و  

مهاه حهقهوق قهلهب    ٣٠ کارگران  
 دارند.  

 
ای  گوشه ای از حقهایها مهربهو   
به ای  انفجار است که بیان یهک  
جنایت آشکار در حها کهارگهران  
اسهت. مههقهامههات از ههمههیهه  االن  
مسئولیت ای  فاجعه را به گهردن  
کارگران سهل انگار می اندازنهد.  
عیه  ایه  را در جهریهان فهاجهعهه  
پالسکو هم شاهد بهودیهم. امه هال  
قالیباف و ارگان های حکومهتهی  
راست راست میگردند، خطا را بهه  
گههردن سههاکههنههیهه  سهههههل انههگههار  
پالسکو انداختند و آتهش نشهانهان  
معترض را بعنوان توبیخ به مهحهل  

های ناخواسته مهنهتهقهل کهردنهد.  
ایههنههبههار نههبههایههد آنههههها را راحههت  

 گذاشت.  
 

کلیه ارگان های حهکهومهتهی، و  
کلیه مقامات حکومتی و دار و  
دسته های مختلف حکومت ههم  
از ناامنی ایه  مهعهدن و مهعهادن  
دیههگههری کههه هههر سههال تههعههداد  
زیادی قربانی میگیرد مطهلهعهنهد،  
هم حقوق چند بار زیهر خهف فهقهر  
را خود تبویب کرده انهد، ههم از  
نپرداخت  حقوق ها مطلعنهد و ههم  
شههاهههد اعههتههراعههات هههر روزه  
کههارگههران بههر سههر ایهه  مههوعههوه  
هستند. کارگران ای  مهعهدن نهیهز  
بارها و بارها علیه ایه  وعهعهیهت  
اعتراض کرده اند، ناامنی مهعهدن  
را بارها به ارگان های مهخهتهلهف  
اقاله داده اند، عهلهیهه نهپهرداخهته   
دستمزدها بارها تجمع کهرده انهد،  
اما میگهویهنهد کسهی بهه ههیهه  
خواست آنههها رسهیهدگهی نهکهرده  

 است.  
 

ای  جنهایهت بهی پهاسهخ نهخهواههد  
ماند و باید کل جامعه عهلهیهه آن  
بلند شود. امها در ایه  لهحه هات  
نجات جان کارگران محهبهوس در  
زیهر زمهیه  و کهارگهران مبهدوم  
فوری تری  کاری است که بهایهد  
انجام شود و ای  بدون فشار ههمهه  
جانبه مهردم در آزاد شهههر و در  
سهراسهر کشههور صهورت نهخهواهههد  
گرفهت. فشهار بهه جهنهایهتهکهاران  
حاکم را باید فهورا و در سهراسهر  

 کشور شروه کرد.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ، ٣١٦٢ اردیبهشت    ٣١ 
 ١٥٣٢ مه    ١   
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آنچه در معععدن یعورت در 
اسععنععان گععاععسععنععان ا ععفععا  
افناد و بیش از سعی نعفعر 
از کارگران این معععدن را 
قربانی و بیش از هعفعنعاد 
نفر آنان را مصدوم کعرد، 
یععک حععادبععه نععبععود  یععک 
جنایت آشکار بعود  ایعنعرا 
رسععانععه هععای حععکععومععنععی 
اعنراف کرده انعد  گعفعنعه 
اند معععدن نعاامعن بعوده، 
 جهیزات ایمنی نعداشعنعه، 
 ونل هایش یکطرفه بوده 
و راه خعععروی دیععع عععری 
نععداشععنععه اسععت  اعععنععراف 
کععععرده انععععد کععععه بععععه 
اعععععنععععراضععععات مععععکععععرر 
معدنچعیعان  عوجعه نعکعرده 
انععد بععرعععکععا آنععهععا را 
 هعدیعد بعه اخعرای کعرده 
اند  و این جنایت صاحع  
دارد  مسببینی دارد  باید 
کععل جععامعععععه عععاععیععه ایععن 
جنایت و مسببین آن باعنعد 
شود و بعا معععدنعچعیعان و 
خععانععواده هععایشععان اعععالم 

 همبسن ی کند  
 

صاحبان مععدن کعه قعبع  
اعععنععرافععات رسععانععه هععای 
حکومنی از نهادهای باالی 
حکومت بوده اند از جمعاعه 
مسببین این جناینعنعد کعه 
بقول کارگران معدن فعقع  
و فقع  بعه فعکعر پعول و 
سود بوده اند و کعارگعران 
معععععنععره را بععه اخععرای 
 ععهععدیععد کععرده انععد  امععا 
مسب  واقعی این جعنعایعت 
کعل حعکعومععت اسعت  سعهععل 
ان اری نسبت بعه ایعمعنعی 
محی  کار که آنهع  فعقع  
یقه کارفرما را نعمعیع عیعرد 
گوشه کعوکعکعی از مسعالعه 
است  مسئول اصای اینهمعه 

ناامنی و بی حقعوقعی کعل 
این نظعام اسعت  آنعهعایعی 
که قانون معیع عنرانعنعد و 
کارگر را از ح   شعکعل و 
اعنراه محروم میکعنعنعد، 
ارگانهایی که به شکعایعات 
کععععارگععععران رسععععیععععدگععععی 
نمیکنند، سیسن  قضعایعی 
که با شکایت کارفرماهعای 
مفنخور کارگران معععنعره 
را بععه دادگععاه و زنععدان 
مععیععکععشععانععد، وزار ععخععانععه 
هایی که به ایمنی محیع  
کار  وجهی ندارند و سعود 
سرمایه داران را بعر جعان 
کارگر مقدم معیعشعمعارنعد، 
مجاسعی کعه معحعکع  پشعت 
سرمایعه داران حعریع  و 
بیرح  را گعرفعنعه اسعت و 
قانون پشت قانون ععاعیعه 
کععارگععر وضععد مععیععکععنععد  
نظامی که میایارد میایارد 
صرف مسجد و امامعزاده و 
مقامات و آیت الاعه هعا و 
صرف جناینکاران اسعالمعی 
در کشورهای دی ر میکند، 
و یعععا صعععرف زنعععدان و 
سیسن  قضایی اش میکنعد 
 ا مدام کارگران و معردم 
معنره را بعه دادگعاه و 
زندان بکشاند  نظامی که 
حنی نسبعت بعه پعرداخعت 
کندرغاز حقوقی که خعود 
 صععویعع  کععرده اسععت هعع  
مسئولینی بعهده نمیع عیعرد 
و حععنععی یععکععبععار جععانعع  
کارگران را نمی عیعرد  کعل 
این نظام عامل اصای این 
جنایت و کایعه جعنعایعا عی 
اسعععت کعععه هعععر روز در 
کارخانه ها و مراکعز کعار 

 ا فا  می افند  
 

روزی نیسعت کعه کعارگعری 
در معدنی مدفون نشود یعا 

از داربسععنععی و یععا بععه 
کاهی سقوط نکعنعد و یعا 
در کارخانعه ای در آ عش 
سععوزی جععانععش را و یععا 
سععالمععنععی اش را از دسععت 
ندهد  این وضد را بعایعد 
جایی خا مه داد  فاجعععه 
معدن یعورت معیعاعیعون هعا 
نفر در سراسر کشور را در 
سوگ ععمعیعقعی فعرو بعرده 
اسععت  ایععن سععوگ و ایععن 
خش  و نفرت را باید بعه 
نیرویی برای معقعابعاعه بعا 
نظامی که مسب  ایعنعهعمعه 
ظععاعع  و سععنعع  در حعع  
اکععیععریععت زحععمععنععکععش ایععن 
 جامعه است،  بدیل کرد  

 
حزب کمعونعیعسعت کعارگعری 
صمیمانه به خانواده های 
کارگران جانباخنه و کایه 
مردم آزاده  سایت می ویعد 
و یاد جانعبعاخعنع عان ایعن 
فاجعععه بعزرگ را گعرامعی 
مععیععدارد  ایععن واقعععععه را 
باید به  حکی  همبسن عی 
در سعععراسعععر کشعععور بعععا 
معععععععدنعععچعععیعععان یعععورت و 
خانواده هعایشعان  عبعدیعل 
کرد  نه  عنعهعا از  شعکعل 
هععای کععارگععری بععاععکععه از 
معامان و بازنشسن ان، از 
کععارگععران کععاععیععه مععراکععز 
کارگری در اسنان گاسعنعان 
و در سععراسععر کشععور، از 
نعععهعععادهعععای معععخعععنعععاععع  
دانشععجععویععی، نععهععادهععای 
مععدافععد حععقععو  کععود  و 
محیع  زیسعت، معدافعععیعن 
حقو  زن و مبارزین عایعه 
اعدام، نهادهای دفعا  از 
زنععدانعععیعععان سعععیعععاسعععی و 
نویسندگان و هنرمندان و 
ورزشکاران و غیره اننظار 
میرود که بعا معععدنعچعیعان 

یورت و خانواده هعایشعان 
اعالم همبسن ی کنند  جعا 
دارد در هعمعه شعهعرهعا در 
بزرگداشت معدنچیانی کعه 
جععان بععاخععنععنععد مععراسعع  
برگزار کعرد، در معیعادیعن 
شهرها گل گناشت، پعیعام 
های همبسن عی داد و یعا 
بععا ابععنععکععارات دیعع ععری 
درمورد ایعن واقعععه کعاری 

 کرد  
باید دولت را  حعت فشعار 

 قرار داد که: 
آمعار دقعیعع  و نعام و  -١

مشخصعات و ععکعا هعای 
قربانیعان، و معجعروحعیعن 
ایععععن حععععادبععععه را در 
 ععاععویععزیععون و روزنععامععه 
هایش منعکا کعنعد و بعا 
کععععارگععععران معععععععععدن و 
نمایندگانشان و خعانعواده 
هععای کععارگععران مععر ععبععا 
مصاحبه شود  عا جعامعععه 
مسنعقعیعمعا از زبعان آنعهعا 
حقعایع  معربعوط بعه ایعن 
معدن و ظا  و سنعمعی کعه 
در قول سالیعان قعوالنعی 
بر کارگران رفنه اسعت را 

 بشنود   
 
آخعععریعععن امعععکعععانعععات  -٢

پزشکعی را بعرای معداوای 
کععارگععران مصععدوم بععکععار 
گععیععرد و بععطععور مععنععظعع  
وضعیت آنها را بعه معردم 

 گزارش کند  
 
بععه خععانععواده هععای  -٣

جانباخن ان و مصعدومعیعن 
این حادبه غرامت بدهعد  
هیچ معبعاعغعی جعای خعالعی 
کارگران جانباخنه را پعر 
نخواهد کرد ولعی زنعدگعی 
خانواده هایشان بعایعد از 

 هر نظر  امین شود  

 
صععاحععبععان معععععدن و  -٨

مععقععامععات و مسععئععولععیععن 
ارگانهای حکومنعی کعه در 
ابر بی  عوجعهعی و سعهعل 
ان اری آنها این فاجععه و 
این جنایت رخ داده اسعت 
به مردم مععرفعی شعونعد و 
 مورد محاکمه قرار گیرند 

  
پععیععشععرفععنععه  ععریععن  -٥

 سهیالت و اسنانداردهعای 
ایمنی و امداد رسعانعی در 
معدن یورت و همه معععادن 
در ایعععران زیعععر نعععظعععر 
نععمععایععنععدگععان مععنععنععخعع  
 کارگران بکار گرفنه شود  

 
حقو  عق  افعنعاده و  -٦

بععیععمععه کععارگععران فععورا و 
بطور کامل پرداخعت شعود 
و  ا زمانی کعه کعارگعران 
بیکار میمانند حقو  کامل 

 آنها پرداخت شود  
 
کارفرماها و مسئولعیعن  -٧

ارگانهایی که معععدنعچعیعان 
معنعره را اخعرای کعرده 
اند، به جعامعععه معععرفعی 
شععونععد و بععه کععارگععران 
اخراجی غرامت کامل داده 

 شود  
 

اردیععبععهععشععت در  ١٣روز 
 اریخ جعنعایعت صعاحعبعان 
سرمایه و حکومت اسعالمعی 
ببت خواهد شد و همیعشعه 
در یاد کعارگعران و معردم 

 خواهد ماند  
 

حزب کمعونعیعسعت کعارگعری 
 ایران

 ، ١٣٣٦اردیبهشت  ١٨
 ٢١١٧مه  ٨
 

 فاجعه معدن یورت نباید بی جواب بماند 
 فراخوان به کارگران و مردم ایران

 حزب کمونیست کارگری ایران 
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مرگ بر جمهوری اسالمی!                                              
 زنده باد جمهوری سوسياليسنی!

انفجار در  معدن زمسهتهان یهورت  
در آزاد شهر در مهنهطهقهه گهرگهان   
فههاجههعههه بههزرگ اسههت. آمههار  

نهفهر از کهارگهران    ١٠ جانباخته   
 معدن منتشر شده است.  

در ن هام جهمهههوری اسهالمهی نها  
امنی محیف کار بیداد میهکهنهد.  

تهها سههال    ٣١٠١ بههیهه  سههالهههههای  
ههزار نهفهر در    ٣١ ، بیش از  ٣١٦١ 

حوادث کار جان خهود را ازدسهت  
 داده اند.  

سههازمههان پههزشههکههی قههانههونههی  
بههر اثههر    ٦٠ گههویههد در سههال    مههی 

حوادث ناشی از نا امنی محهیهف  
نفر جهان خهود را از    ٣١٢٢ کار   

دست داده انهد. ایه  آمهار الهبهتهه  

 ما میباشد.    ٣٥ مربو  به  
نا امنهی مهحهیهف کهار در ایهران  
تههحههت حههاکههمههیههت جههمهههههورای  

کشهور     ٣٠٦ اسالمی  در مهیهان 
در سطد بی  الملهلهی   جهایهگهاه  

  ٣٥١ مناسبی نیست و در رتهبهه  
 قرار دارد.!   

 
حکومهت اسهالمهی اعهالم کهرده  

هزار مهیهلهیهارد    ١٥ ساالنه  »است   
تومان صرف هزینه حوادث ناشهی  

ای  رقم شهامهل   «شود.   از کار می 
بیمه بهیهکهاری و بهیهمهه عهمهر و  
خسههارات نههاشههی از زیههانهههههای  
جسههمههی و روحههی حههوادث کههار  

 نیست. 

در مملکتی که سهاالنهه ههر روز   
نفر بر اثر حوادث ناشهی از    ٤ تا  ١ 

محیف کار و ناامنی های محهل  
کههار جههان خههود را از دسههت  

هزار مهیهلهیهارد    ١٥ میدهند. مبلغ  
تومان به معنی پایی  تری  سهطهخ  
استاندارد مراقبت های پهزشهکهی  

 است.  
 

سهم دزدی و چپاول از ایه  رقهم  
هههزار مههیههلههیههارد هههم آشههکههار    ١٥ 

 است.  
در ایران تحت حاکمیت جمهههوری  
اسههالمههی اقههالم دزدی و فسههاد  
باالتری  رتبه را دارد. بهه یهکهبهاره  

  ٢٥٥ در ای  ن هام فهاسهد و دزد  

میلیارد دالر گم و گور میهشهود.  
ارقههام حههقههوق ههها سههر بههفههلههک  
مههیههکههشههنههد. ثههروت حههاکههمههان  
جههنههایههتههکههار فههرعههونههی هسههتههنههد.  
میلیهون هها دالر بهرای زنهدگهی  
فرعونی شان در اخهتهیهار دارنهد.  
سهههههم کههارگههران و مههزدبههگههیههران  
جامهعهه حهقهوق ههای زیهر یهک  
مههیههلههیههون تههومههان اسههت. سهههههم  
کارگران مرگ در محهیهف کهار  
است. سهم جوانان بیکار کولبهری  
و شهلهیهک مسهتهقهیهم نهیهروههای  
 انت امی و جانباخت  آنها است.  

ای  دنیای وارونه را باید زیر و رو   
کرد. بسا  حاکمهیهت ایه  نه هام  
فاشیستهی هههه اسهالمهی را بهایهد  

 سرنگون کنیم.  
سعادت و خوشبختی ما در گهرو  
سرنگونی ایه  رییهم اسهالمهی و  
بههرقههراری حههکههومههت کههارگههری  

 است!  
 

بیاد جانبهاخهته  کهارگهران مهعهدن  
زمستان یورت در آزاد شهههر اقهدام  
به انتشار وی ه نامه نشریه کارگهر  

 کمونیست کرده ایم. 
 نسان نودینیان 

 
 ٣١٦٢ اردیبهشت     ٣٠ 
 ١٥٣٢ می    ٠ 

 
 

 یادداشت سردبیر
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 اشک  مساح حکومنیان 
 اصغر كریمی 

اردیبهشت، روز دیگهری در    ٣١ 
تاریخ جنایات سهرمهایهه داران و  

 حکومت اسالمی 
 

روحانی و خامنه ای و استاندار  
و امام جمعه گلستان و وزرای  
دولت و رسانه های حکهومهتهی  
درمورد جنایت در معهدن یهورت  
پیام میدهند، عهزای عهمهومهی  
اعههالم مههیههکههنههنههد، مههیههگههویههنههد  
داغدار شده انهد، از مهجهاههدت  
هایشان برای نهجهات کهارگهران  
محبوس در معدن میگهویهنهد و  
بههه کههارگههران وعههده و وعههیههد  
میدهند. گویهی خهود مسهئهول  
مستقیم ای  فاجعهه نهبهوده انهد،  
گویی از ناامنی ایه  مهعهدن و  
دهها معدن دیگر خبهر نهداشهتهه  
انهههد و هشهههدارههههای مهههکهههرر  
کههارگههران را نشههنههیههده بههودنههد،  

  ٣٠ گویی خبر نداشته اند کهه  
ماه حقوق پنج بار زیر خف فهقهر  
همی  معدنچیان پهرداخهت نشهده  
است، گویی تجهمهعهات مهکهرر  
کههارگههران در مههقههابههل مههراکههز  
دولتی را ندیده و نشنیده بهودنهد،  
گویی مقامات در ای  مملکهت  
زندگی نمیکرده اند و از ههیهه  

 چیز هیه خبری نداشته اند. 
 

یک جناح حکومت برای بههره  
برداری انتخابهاتهی از نهاامهنهی  
ای  معدن و مشکالت حقهوق و  
بههیههمههه کههارگههران افشههاگههری  
میکند و قرف دیگر میهگهویهد  
کارگران هیه مشکلی نداشتهه  
اند هم مرتب از معدن بهازرسهی  
شده و تجهیزات ایمهنهی داشهتهه  
اند، هم حقوق کهارگهران مهرتهب  
داده شده و ههم مشهکهل بهیهمهه  
نداشته اند و هشدار میدهد کهه  
"در ایهه  شههرایههف از پههخههش  
اقههالعههات نههادرسههت خههودداری  

 کنید". 

یک نفر از باندهای حکومتهی  
و یک ارگان حکومتی اما به  
جههز مههجههیههزگههویههی و اشههک  
تمساح ریخته  بهرای کهارگهران  
فهراتهر نهمهیهرود. یهک نهفهرشهان  
نمیگوید چهرا مهعهادن و سهایهر  
محیف های کار اینهمه قربانی  
از کهارگههران مههیهگهیههرد. یههک  
نفرشان نمیگوید چرا کارگرانی  
که هر روز برای امهرار مهعهاش  
با جانشان بازی میکنند حهتهی  
شامل سختی کهار نهبهوده انهد.  

هههزاری    ٦٥٥ چههرا دسههتههمههزد  
تبویب میکنهنهد و چهرا جهلهو  
متشکل شدن کارگهران را کهه  
به ای  شرایف اعتراض میکننهد  

  ١٠ میگیرند. چرا در قول ایه   
سال صدا و سیماشان، روزنهامهه  
ها و رادیوهایشهان حهتهی یهک  
دقیقه وقت در اختیار کهارگهران  

قرار نداده اند. چرا قوه قضایهیهه  
شههان هههر هههفههتههه تههعههدادی از  
فعالی  اعهتهبهابهات را احضهار  
میکنند و عهلهیهه شهان پهرونهده  
سازی میکنند، چرا کهارگهران  
مههعههدان بههافهها و چههادرمههلههو را  
بازداشت مهیهکهنهنهد و از کهار  
اخهراج مههیههکههنههنههد. چههرا هههیههه  
ارگهههان حهههکهههومهههتهههی جهههلهههو  
کارفرماهای مفتخوری را کهه  

ماه حقوق همیه  کهارگهران    ٣٠ 
را باال کشیده است نهمهیهگهیهرد،  
چههرا کههارگههران هههمههیهه  مههعههدن  
بدلیل اعتراض با تهههدیهد اخهراج  
مواجه شده انهد و بها شهکهایهت  
همی  کارفهرمهاههای بهیهرحهم و  
مفتخور مهدام کهارگهران را بهه  
دادگههاه مههیههکههشههانههنههد، چههرا  
کههارگههران مههعههدن آق دره را  
بدستور قوه قضهایهیهه بهه شهالق  

بسههتههنههد. یههک نههفههر از ایهه   
جنایتکاران مسهئهولهیهت بهعهههده  
نههمههیههگههرد. نههه رهههبههر، نههه قههوه  
قضهایههیههه، نههه وزارت کههار، نههه  
معادن، نه روسای جمهور قبلی  
نه فعلهی. ایهنهقهدر کهارگهر در  
ن ام اسالمی بهی ارزش اسهت  
کههه حههتههی تههعههداد و اسههامههی  
کارگرانی که در اعماق معهدن  
یورت مانده اند را ههم بهعهد از  
گذشت سی ساعت از فهاجهعهه  

 نمیدانید. 
 
بهعهنهوان    ٦٠ اردیبهشت    ٣١ روز  

روز دیگری از تاریخ سراپا شمها  
جنایتکاران حکومهت اسهالمهی  

کههه    ٠١ بهههههمهه     ٤ در کههنههار  
کههارگههران خههاتههون آبههاد را بههه  

دی کهه    ١٥ رگبار بستهیهد و  
کههارگههر آتههش نشههانههی و    ٣٢ 

تعدادی دیگر را زنهده زنهده در  
آتش پالسکو سوزاندید و دهههها  

 روز دیگر ثبت خواهد شد. 
"در ایهه  شههرایههف از پههخههش  
اقههالعههات نههادرسههت خههودداری  
کنید" کهه از جهانهب دولهتهیهان  
گفته مهیهشهود رمهز ایه  پهیهام  
های دروغهیه  و ریهاکهاری و  
شههیههادی مههقههامههات حههکههومههت  
است. میترسند. از انفجار مهردم  
مههیههتههرسههنههد. از آتههش خشههم و  
قغیهان مهردم مهیهتهرسهنهد. حها  
دارند. عما و وسهعهت خشهم و  
نهههفهههرت روز افهههزون مهههردم را  
مههیههدانههنههد. ایههنههرا هههم بههخههوبههی  
میدانند کهه روزی کهه بسها   
ننگی  ای  حهکهومهت در آتهش  
خشم مردم خهاکسهتهر شهود دور  

 نیست. 
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امروز متاسفانه یک انفهجهار در  
مههعههدن زمسههتههان یههورت در آزاد  
شهر در مهنهطهقهه گهرگهان روی  
داده اسهت. بهازههم یهک مهعهدن  
دیگر منفهجهر شهد و بهاز دهههها  
کارگر در زیر آوار اسهیهر مهانهده  
اند. معدن زمستان یورت در آزاد  
شهر امروز چهار شنهبهه سهاعهت  

ظههر مهنهفهجهر    ٣١ درست بعد از  
شد. بیش از شبهت کهارگهر در  
ای  معدن کار میکردند که بهنها  
به گزارشهها اکه هرا در زیهر آوار  
معهدن گهیهر افهتهاده انهد. یهگ  
گزارش گویای اینست که چند  
جسد از زیر آوار بهیهرون کشهیهده  
شده اسهت. یهکهی از کهارگهران  
ایه  مهعههدن کههه آن سهاعههت در  
معدن نبود در مباحهبهه ای بها  
تسنیم مهیهگهویهد وعهعهیهت ایه   
مههعههدن خههطههرنهها  بههود مسههیههر  
امنی نهداشهت و مها بهارهها بهه  
کارفرما تذکر دادیم اما توجههی  
نکردند. او میگویهد حهقهوقهههای  
کارگران حهداقهل اسهت و حهدود  

هزار تومهان در مهاه اسهت    ٠٥٥ 
که آنههم چهههار مهاه بها تهاخهیهر  
پهرداخهت مهیهشهود. کهارفهرمهای  
معدن حتی سهم بیهمهه درمهانهی  
کههارگههران را درسههت پههرداخههت  
نمیکند. مقامات بهه مشهکهالت  

 کارگران توجهی ندارند.  
 

قبا معمول کل ماجرا گهویهای  
اینست که سهودپهرسهتهی و بهی  
مسئولیتی کارفرمای مفهتهخهور  
معدن عامل اصلی ای  فهاجهعهه  
اسههت. حههکههومههت اسههالمههی بههه  
کهههارگهههران اجهههازه و امهههکهههان  
اعههتههراض و کههنههتههرل شههرایههف  
کارشان را نمیدهد. حتی تهجهمهع  
اول مه روز جهانی کهارگهر کهه  
در اغههلههب کشههورهههای جهههههان  
صورت میگیرد در ایهران عهمهال  
مههمههنههوه اسههت و مههورد حههمههلههه  

پاسداران قرار میهگهیهرد. مهعهلهوم  
است که در چنی  جهامهعهه ای  
کارفرمایان یکه تازی میکنهنهد  
و دستمهزد تهوافها شهده شهان را  
ماهها نهمهی پهردازنهد و ایهمهنهی  
محیف کار برایشان مهم نهیهسهت  
و زنههدگههی کههارگههران را بههه  
نابودی میکشانند. قربانی شهدن  

هرروزه کارگران در محهیهطهههای  
کار جنایت و قتل عهمهد تهوسهف  
سرمایهه داران و دولهت که هیهف  

 آنهاست.  
 

یهههک دوره ای بهههرده داران  
مفتخور وجنایهتهکهار بهر جهوامهع  
حکومت میکهردنهد. یهک دوره  

ای زمی  خواران و زمیه  داران،  
و االن اقلهیهت سهرمهایهه دار بهی  
خهاصههیههت و زالهو صههفههت یههک  
بردگی مهزدی را بهر اکه هریهت  
مههردم تههحههمههیههل کههرده انههد. ایهه   
توحش را باید با انقهالب خهویهش  
پهایهان دهههیهم. مها مهردم سههزاوار  
زندگی و سیستم انسهانهی تهری  

هستیم. هنوز معلوم نیست دقیقها  
چه تعداد از کهارگهران زمسهتهان  
یورت جان خود را از دسهت داده  
اند. آرزو کنیم که بدتری  حهالهت  

 روی نداده باشد.  
 

نابود باد ن امی کهه اسهاس آن  
 بر مفتخوری و دزدی است 

 یک فاجعه دی ر، یک انفجار دی ر 
 کاظم نیکخواه 
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اردیبهشت و یاد عزیزانی که در معدن زمسنان یورت  ١٣
 جانباخنند، فراموش نشدنی است

 شهال دانشفر 

اردیبهشت و یهاد عهزیهزانهی      ٣١ 
کههه در مههعههدن زمسههتههان یههورت  
 جانباختند، فراموش نشدنی است 
خبر ریزش معدن زمسهتهان پهورت  

اردیبههشهت    ٣١ در روز چهارشنبه  
  ٢٥ تهها    ٢٥ و مههحههبههوس شههدن  
مهتهری    ٠٥٥ کارگر در اعهمهاق  

مههعههدن، هههمههه را شههوکههه کههرد.  
فاجعه ای که تا هم اکهنهون بهنها  
بر ارقهامهی کهه اعهالم شهده بهه  

نفر انهجهامهیهده اسهت.    ١٠ مرگ  
کارگر که به امهیهد درآوردن    ١٠ 

لقمه نانی با دستمزدی نهاچهیهز و  
شانزده سهاعهت کهار بها جهانشهان  
بازی کهردنهد و دسهت آخهر نهیهز  
قربانی سودجویی مشتی سرمایهه  
دار مفت خور شدند. چهه کسهی  
جوابگوست.؟ ای  وعهع تها کهی  

 باید ادامه یابد؟ 
 

بههار دیههگههر تسههلههیههت خههود را بههه  
خانواده های عزیزانی که در ایه   
حدثه ناگوار جانباختنهد، تسهلهیهت  
میگهویهم. بهه ههمهه کهارگهران و  

 همگان تسلیت میگویم. 
 

ای  اتفاق هشهدار دیهگهری اسهت  
که باید بیدار باشیهم. ههر روز در  
ای  کارخانه و آن معهدن، در ایه   
پتروشیمی و آن ریخته گری خهبهر  
درگذشت عزیزانمان را مهیهشهویهم  
که بهخهاقهر ایهنهکهه بهودجهه ای  
برای امنیت جانی آنها اختبها   
داده نشده است، دچار حادثه شهده  
و جانشان را از دست مهیهدههنهد و  
محیف های کار دارد ههر روز از  
ما کارگران قربانی میگهیهرد. تها  

 کی؟ 
 

معدن زمستان یورت یهک مهورد  
مشخص آنست. کهارگهران مهعهدن  
یورت میگویند آنهها از مها فهقهر  
زغهال و پههول مههیهخههواهههنههد. اگههر  

امنیت بود ای  اتفهاق روی نهمهی  
داد. کارگران دارند میگویند کهه  
از قههبههل بههوی گهاز اسههتهه ههشههمههام  
میشده است. میگویند ای  مهعهدن  
یکطرفه و غهیهر اسهتهانهدارد بهوده  
است و بارها در مهورد ایه  خهطهر  
به مسئولیه  امهر گهزارش کهرده  
اند واقدامی نشده است و نه تنههها  
ای  بلکه آنها را به اخهراج تهههدیهد  
کرده انهد. کهارگهران مهیهگهویهنهد  
ساختار ای  مهعهدن قهوری اسهت  
کههه اگههر ریههزشههی شههود، گههاز  
آنچنان تا اعماق آنرا میگیرد کهه  
هر موجود زنده ای را مهیهکهشهد.  
و در چهنهیه  کشهتهارگهایهی ایه   

مهتهری    ٠٥٥ کارگران در عهمها  
کار کرده انهد. روشه  اسهت کهه  
صاحبان ای  مهعهدن مسهبهبهنهد و  
باید محاکمه شوند. روشه  اسهت  
سکوت در مقابل ای  وععهیهت و  
اجازه دادن بهه تهولهیهد در چهنهیه   

مراکز پهر از مهخهاقهره ای جهرم  
است و جمهوری اسالمی مسئهول  
مستقیم چنی  جنایاتی است. مها  

 کارگران پاسخ میخواهیم.  
 

دو روز است که معدنچیان یهورت  
پورت و خهانهواده ههای کهارگهران  
جهههانهههبهههاخهههتهههه، شهههو  زده و  
خشمگی  در مقابل مهعهدن جهمهع  
هستند. حکومت اسالمی نیهز بها  
کمیهتهه بهحهرانهش و بها اسهتهقهرار  
نیروی انت امی بها آنههها درگهیهر  
شده و میخواهد با زورگویی رفهع  
بحران کند. همراه ای  خانهواده هها  
و ای  مردم صدای اعتراعمهان را  
بلند کنهیهم و اعهالم کهنهیهم کهه  
مسههبههت اصههلههی ایهه  جههنههایههات  
سههرمههایههه داری وحشههی حههاکههم  

 است. 
اریدبهشت و یاد تهک تهک    ٣١ 

ایهه  عههزیههزان فههرامههوش نشههدنههی  

است. بیاییم ای  اتفاق را به نقهطهه  
پایانی بر ادامه جنهایهاتهی از ایه   
دست در محیف های کار تبهدیهل  
کنیم. اجتماعا و فهورا در ههمهه  
معادن، در همه مراکهز کهاری و  
در همه شهرهها در گهرامهیهداشهت  
قربهانهیهان مهعهدن زمسهتهان پهورت  
جمع شویم. گل بگذاریم و شهمهع  
روش  کنیم. سرود ههمهبهسهتهگهی  
بخوانیم. با قطعنامه هایمان علهیهه  
ههههریههههت   ههههرب ایهههه  تههههوحههههش و ب
کههیههفههرخههواسههتههمههان را بههدهههیههم و  
خواستهای روش  و فهوری مهان  
را اعالم کنیم. اعالم کهنهیهم کهه  
خواستار محاکهمهه مسهبهبه  ایه   
فاجعهه انسهانهی هسهتهیهم. اعهالم  
کههنههیههم کههه اسههامههی تههمههامههی  
کارگرانهی کهه در ایه  فهاجهعهه  
انسانی جانباخته اند، با عک  و  
مشخبات باید فورا اعالم شهود.  
اعالم کنهیهم کهه کهنهار خهانهواده  

هههای عههزیههزانههی هسههتههیههم کههه  
جانباخته اند و خهواسهتهار تهامهیه   
زندگی آنها در حد استاندار قهابهل  
قبولی هستیم. اعالم کهنهیهم کهه  
آسیب دیدگان ای  فاجعه انسهانهی  
باید با بهنری  امکانات و رایهگهان  
تحت درمان قهرار گهیهرنهد. اعهالم  
کنیم کهه پهیهگهیهر ایهمهنهی جهان  
عزیزانمان در تمام مهراکهز کهاری  
هستیم. نگاه کنیم و بهبهیهنهم کهه  
هر جا که جان و زنهدگهیهمهان در  
خطر است، آنهرا فهورا رسهانهه ای  
کنیهم و خهواسهتهار اقهدام فهوری  
برای رفهع خهطهر بهاشهیهم. اعهالم  
کنیم که سیزده اردیبهشت روزی  
خههواهههد بههود کههه آنههرا هههرگههز  
فراموش نمیکنیم و هر سهال ایه   
روز را بهها گههرامههیههداشههت یههاد  
معدنچیان زمسهتهان یهورت ، بهه  
روز نههه بههه قههتههل کههارگههران در  
 محیف های کار نام میگذاریم.   
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 ریزش معدن زغال سنگ یورت غربی، یک فاجعه انسانی
 شهال دانشفر 

نا ایمنی محیف کهار بهاز ههم از  
کارگران قربانی گرفهت. سهاعهت  

    دقهههیهههقهههه ظهههههههر روز   ٣١:٥٠ 
سهنهگ    در معدن زغهال   چهارشنبه  

آزادشهر انفجاری شدید رخ داد و  
بهاعهت تهخهریهب بهخهشهی از ایهه   
معدن شد کهه بها کهمهال تهاسهف  
تعدادی از کارگهران مشهغهول بهه  
کههار در آن مههجههروح و تههعههداد  

هههای مههعههدن    زیههادی در تههونههل 
محبوس شدند که اقاله دقهیهقهی  
از وعههعههیههت آنههههها در دسههتههرس  

 نیست. 
آنهچههه در مههعههدن زغههال سههنههگ  
یههورت غههربههی در آزاد شهههههر  
گذشهت، داسهتهان یهک جهنهایهت  
آشکار اسهت. گهزارش تسهنهیهم و  
صحبت های یکی از کهارگهران  
ای  معدن به روشهنهی ابهعهاد ایه   
جنایت را بهیهان مهیهکهنهد. و ایه   
چنی  است که ههر روز بهخهاقهر  
سودجویی های مشتی سهرمهایهه  
دار، محیف ههای کهار بهه قهتهل  

 گاه کارگران تبدیل شده است. 
بههدنههبههال ایهه  اتههفههاق نههاگههوار در  
حالیکهه خهانهواده و مهردم مهحهل  
نگران حال عزیزان مهحهبهوس شهده  
در معدن و خشهمهگهیه  از اتهفهاق  
ناگواری که روی داده، مهنهته هر  
نجات آخهریه  عهزیهزان مهحهبهوس  

متری بهودنهد،    ٠٥٥ خود در عما  
اکههبههر جههاویههدان فههرمههانههده   عههلههی 

انت امی استان گلستان نگهران از  
بلنهد شهدن ههر نهوه اعهتهراعهی،  
تحت عنوان ایهنهکهه حضهور آنهان  
کمک رسانی را کند مهیهکهنهد،  
از مههردم خههواسههت کههه هههر چههه  

ههای نهیهروی   سریعتر بهه تهوصهیهه 
انت امی گوش کهنهنهد و مهحهل  

 حادثه را تر  کنند. 
گفته میشود که تونل فهوق کهه  

تهریه     دچار انفجار شده است، فعال 
تونل معدن بوده و در زمهان بهروز  

کهارگهر    ٢٥ تا    ٢٥ حادثه، حدود  
 اند.   در تونل مشغول به کار بوده 

گههفههت و گههوی تسههنههیههم بهها  
کارگری از ای  معدن را در زیهر  
میخوانید. ای  گزارش به تنهایهی  
سند گهویهایهی بهرای مهحهاکهمهه  

 عاملی  ای  جنایت است. 
رعا محمودی پارسیان یهکهی از  
مهعههدنههچهیههان زمسههتهان یههورت در  
گفتگو با تسنیم از شرایف دشهوار  
و نههها امههه  کهههاری شهههان، از  
دسههتههمههزدهههای زیههر خههف فههقههر و  
زورگهههویهههی ههههای کهههارفهههرمههها  

  ٣٠ میگوید. او با بهیهان ایهنهکهه  
ماه حقوقشان را پهرداخهت نهکهرده  
اند، از ای  میهگهویهد کهه مسهیهر  
تونل در گذشتهه نهیهز از ایهمهنهی  
مناسبی بهرخهودار نهبهوده و آنههها  
بارها ای  موعوه را به مسهئهوالن  
مربوقه مهعهدن در شهههرسهتهان و  
استان اعالم کرده اند. امها ههیهه  

 کاری صورت نگرفته است.  

در ادامه ای  سخنهان او تهوعهیهد  
میدهد که ای  تهونهل بهه صهورت  

قرفه و محوقه بستهه اسهت    یک 
گهیهرد    و وقتی انفجار صورت مهی 

همه موجودات زنهده در تهونهل بهر  
اثر گاز گرفتگی جان خود را از  

 دهند.   دست می 
 

ای  کارگر معدن با بهیهان ایهنهکهه  
ههزار    ٢٢٥ تها    ٢١٥ تنها حقهوق  

تومان برای یک کهارگهر مهعهدن  
هههای گههذشههتههه در نهه ههر   در سههال 

شد، از اینهکهه امسهال   گرفته می 
ههزار تهومهان    ٠٥٥ ای  میزان بهه  

رسیده است سخ  گفته و چهنهیه   
  ٣١٦١ ادامهه مهیهدههد:" از سهال  

تههاکههنههون مسههئههوالن مههربههوقههه  
هها را بهه صههورت کههامههل    حهقههوق 

تها    ١ واریز نکردند و در هر سهال  
ماه از حقوق ما را نپهرداخهتهنهد.    ٤ 

و ای  در حالهی بهود کهه در ههر  
ماه از بیمه ما را پهرداخهت  ١ سال  
کردند و براساس قهانهون نهیهاز   می 

ها در قول سال مها را    بود که ای  
 کردند.  بیمه می 

رعا محمهودی بها بهیهان ایهنهکهه  
کارگاه و در ههر    ١ معدنچیان در  

سههاعههتههه فههعههالههیههت    ٣٢ شههیههفههت  
کردند توعید میدهد کهه بهه   می 

صورت متوسهف در ههر کهارگهاه  
نفر مشغول به فهعهالهیهت بهودنهد.  ٠ 

سپ  با بها بهیهان ایهنهکهه از روز  
گههذشههتههه بههوی گههاز در مههعههدن  

شهد، مهی افهزایهد:   استشمام مهی 
ای  موعوه بهه مسهئهوالن تهوزیهع  
داده شههده بههود ولههی در مههحههل  
کارگاه یک دستگاه گهاز بهرای  
سههنههجههش گههاز در مههعههدن وجههود  

 نداشت. 
 

محمهودی پهارسهایهی بها گهفهته   
هها راه دیهگهری   اینکه ایه  تهونهل 

ندارند و در مهدت یهک ربهع تها  
دقههیههقههه اکسههیهه ن بههه اتههمههام  ١٥ 
رسههد، افههزود: بههارههها ایهه    مههی 

موعوه را تهذکهر دادیهم امها ههر  
کرد از کهار   کسی اعتراعی می 

 شد.  اخراج می 
 

اینها سخنان محمودی پهارسهایهی  
تنها نیست. اینهها سهخهنهان تهمهام  
کارگهران ایه  مهعهدن و خهانهواده  
هایشان است. کارگران مسهبهبهیه   
ای  فاجعه ناگوار انسانی را مهی  
شناسند. مسببهیه  و مسهئهولهیه   
ای  فاجعه و ای  آشکار باید فهورا  
معرفی و محاکمه شوند. بنها بهر  
گههزارشههات کههارگههران مههعههادن  
بیشتری  آمار قربانهیهان نها امهنهی  

 محیف کار هستند. 
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انفجار در مهعهدن یهورت آ ر  
شهر استان گهلهسهتهان و مهدفهون  
شدن دهها کارگهر رنهج کشهیهده  
در زیههر آواری از سههنههگ و  
خا ، بار دیگر صهحهنهه ههای  
دلخراشی از جنهایهت و تهحهمهیهل  
باالتری  درجه از بی حقهوقهی بهر  
قبقه کارگر ایران را در مهقهابهل  
دیدگهان افهکهار عهمهومهی قهرار  

 داد. 
مهههرگ دسهههتهههه جهههمهههعهههی  
کارگهران مهعهدن  غهال سهنهگ  
یههورت را بههه هههیههه عههنههوانههی  
نمیتوان و نباید، صهرفها از زاویهه  
قبور در تامی  ایمنهی مهحهیهف  

 کار نگریست. 
ای  کارگران سال گذشته بها  

  ٢٢٥ الهی    ٢١٥ دستمزد ماهیانه  

هزار تومان و در سهال جهدیهد بها  
هزار تومهان،    ٠٥٥ حقوق ماهیانه  

ماه حقوق معهوقهه، پهرداخهت    ٣٣ 
ساعهت    ٣٢ روز بیمه در ماه و    ٠ 

  ٣٠٥٥ کههار روزانههه در عههمهها  
مههتههری زمههیهه  در کههاری بهها  
ریسههک بههاالی آسههیههب هههای  
جسههمههانههی و خههطههرات جههانههی  

 مشغول بکار بوده اند. 
روش  اسهت کهه کهارگهزاران  
سرمایه داری حاکم بهر ایهران در  
پ  ای  جهنهایهت ههولهنها ، بها  
کههارشههنههاسههان رنههگههارنههگ و  
نمایشی از تهخهبهص ایهنهان در  
تشخیص علت انهفهجهار،  دنهبهال  
دالیههل بههه اصههطههالح فههنههی آن  
خواهند بهود و در خهوشهبهیهنهانهه  
تهریهه  حههالههت، کههارفههرمههای ایهه   

مهعههدن را بههدلههیهل عههدم رعههایههت  
نکات ایمنی  مقهبهر اصهلهی و  
اهمال کهارگهران را، بهه عهنهوان  
عههامههل ثههانههوی ایهه  جههنههایههت  
دهشتهنها  مهعهرفهی خهواههنهد  
کرد و سپ  چهرخهه ای از سهر  
دواندن و فرسهوده کهردن خهانهواده  
های کهارگهران جهان بهاخهتهه بها  
هدف پرداخت کمهتهریه  خسهارت   

 به آنان آغاز خواهد شد. 
اما آنچیهزی کهه بهرای مها  
کارگران روش  تر است، ایهنهسهت  
که مگر میشود در مهمهلهکهتهی  
که در گوشه ای از آن بر گهرده  
کارگران معدنش بدلیل اعتهراض  
به عدم پرداخت مزد شالق بزنهنهد   
و در گههوشههه ای دیههگههر بههرای  
دهها نهفهر از آنهان پهرونهده ههای  

امنیتی تشکیل بدهند و آنهوقهت  
چیزی به نام ایمنی در مهحهیهف  
کار نیز برای آنان وجهود داشهتهه  

 باشد؟ 
آیا میشود در کشهوری کهه  
کارگران معادنش، در شهرایهطهی  
که، در حال مرگ تدریهجهی از  
گرسهنهگهی بهر روی زمهیه  در  
برابر چشمان دولت و کارفرمایهان  
هستند آنوقت کسی  بهه فهکهر  
جان آنان در اعماق زمی  بهاشهد؟  
آیا میهشهود در مهمهلهکهتهی کهه  
حداقل مزد کارگران با عهرب و  
زور سههرکههوب، تههوسههف دولههت و  
کارفرمایان و مشتی انسان خهود  
فروخته به نام نهمهایهنهده کهارگهر،  
چندی  برابر زیر خف فقر تهعهیهیه   
و بههطههور گسههتههرده ای هههمههیهه   

دسههتههمههزدهههای نههاچههیههز پههرداخههت  
نمیشود ایمنی در مهحهیهف کهار  
نیز معنایهی داشهتهه بهاشهد؟ آیها  
میشود در جامعه ای، کارگهران  
و معلمانش از داشت  تشکلهههای  
مسهتهقهل بهرای دفهاه از حهقهوق  
انسانهی شهان مهحهروم بهاشهنهد و  
آنوقت صاحبان سرمهایهه، ههزیهنهه  
ای برای تامی  ایمنهی مهحهیهف  
کهار بهکهنهنهد؟ آیها مهیهشهود در  
کشهههوری کهههه کهههارگهههران و  
معلمانش را بها تشهکهیهل پهرونهده  
هههای امههنههیههتههی بههه صههالبههه  
میکشند و آنهان را بها چشهمهان  
بسته در سلولهای انفرادی مهورد  
بهههازجهههویهههی قهههرار داده و بهههه  

 تا   ٠ حبسهای قویل المدت از  
 

 ٥١ صفحه    

بیانیه ا حادیه آزاد کارگران ایران پیرامون مرگ جان داز دهها 
 کارگر معدن یورت 

 ننگ ابدی بر سرمایه داری حاک  بر ایران باد
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  ٣ از صفحه  
سال محکوم مهیهکهنهنهد،    ٣٢  

دولهههت و کهههارفهههرمهههایهههانهههش بههها  
استانداردهای امهروزی بهه فهکهر  
تامی  ایمنی  آنان در محیف کهار  

 باشند؟ 
 

لههذا، کههیههفههر خههواسههت مهها  
کهارگههران ایههران در بهرابههر مههرگ  
جانگداز هم قبقه ای ههایهمهان در  
مههعههدن یههورت، فههراتههر از کههیههفههر  
خواستی علهیهه کهارفهرمهای ایه   
معدن و کیفر خواستی بهر عهلهیهه  
عدم بکار گیری نکات ایمنی در  

 محیف کار است. 
 

ما کل دم و دستگاه سهرمهایهه  
داری حهاکهم بهر ایهران را بهدلهیهل  
تههحههمههیههل بههاالتههریهه  درجههه از بههی  
حقوقی بر قبقه کهارگهر، عهامهل  
اصلی جان باخت  ههم قهبهقهه ای  

 هایمان در معدن یورت میدانیم. 
ما دردمهنهدیهم و بها خشهمهی  
آکنده از عبیان، در غم از دسهت  
دادن ههم قهبهقهه ای ههایهمهان در  
مههعههدن یههورت سههوگههواریههم. مهها  
شریک غم و انهدوه و اشهکههها و  
عجهه ههای ههمهسهران، فهرزنهدان،  
مهههادران، پهههدران و دوسهههتهههان و  
همهکهاران کهارگهران جهان بهاخهتهه  
معدن یورت هستیم و بها تسهلهیهت  
به ای  عزیزان، همینجها بها آنهان و  
کارگران جان باخته مهعهدن یهورت  
عهد می بندیم مبمهم تهر از ههر  
زمانی، لح ه ای در مبارزه بهرای  
پایان دادن به وععیت مبیبت بهار  
موجود درنگ نخواهیم کرد. دور  
نیست روزهایی که همه مسببهیه   
جنایت علیه ما کارگران در بهرابهر  
 دادگاههای مردمی قرار بگیرند. 

 
 –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ٣١٦٢ چهاردهم اردیبهشت ماه  
 

کارگر در معدن یورت حبا شدند/ روایت یکی از  ٨١بیش از 
شد؛ بارها به مسئوالن  معدنچیان: بوی گاز اسنشمام می
  نکر دادی 

دقیقه ظهر امهروز    ٣١:٥٠ ساعت  
چهههههارشههنههبههه در مههعههدن زغههال  
سنگ آزادشهر انفهجهاری شهدیهد  
رخ داد و باعت تخریهب بهخهشهی  
از ای  معدن شد که مهتهاسهفهانهه  
تعدادی از کارگران مشهغهول بهه  
کههار در آن مههجههروح و تههعههداد  

هههای مههعههدن    زیههادی در تههونههل 
 اند.   محبوس شده 

سروی  اجتماعی فهردا: سهاعهت  
دقههیههقههه ظهههههر امههروز    ٣١:٥٠ 

چهههههارشههنههبههه در مههعههدن زغههال  
سنگ آزادشهر انفهجهاری شهدیهد  
رخ داد و باعت تخریهب بهخهشهی  
از ای  معدن شد که مهتهاسهفهانهه  
تعدادی از کارگران مشهغهول بهه  
کههار در آن مههجههروح و تههعههداد  

هههای مههعههدن    زیههادی در تههونههل 
 اند.   محبوس شده 

بارها مسئوالن را از ناایمه  بهودن  

 مسیر تونل مطلع کرده بودیم 
یکهی از مهعهدنهچهیهان زمسهتهان  

مهاه    ٣٠ یورت بها بهیهان ایهنهکهه  
حقوق مها را پهرداخهت نهکهردنهد،  

تها کهنهون    ٣١٦١ گفت: از سال  
مسئوالن مربوقه حقوقههها را بهه  
صورت کامل واریز نکردند و در  
هر سهال سهه تها چهههار مهاه از  

 حقوق ما را نپرداختند.  
رعا محمودی پارسیان بها بهیهان  
ایههنههکههه ایهه  مسههیههر تههونههل در  
گذشته نیز از ایمنهی مهنهاسهبهی  
برخودار نبود، اظههار داشهت: مها  
بارها ای  مسئله را بهه مسهئهوالن  
مربوقه معهدن در شهههرسهتهان و  

 استان اعالم کرده بودیم. 
یههکههی از مههعههدنههچههیههان مههعههدن  
زمستان یهورت بها بهیهان ایهنهکهه  
متاسفانه تهاکهنهون ههیهه گهونهه  

العملی از سوی مسهئهوالن    عک  

انجام نشده بود، افهزود:ایه  تهونهل  
قرفه و  محوقهه    به صورت یک 

بسههتههه اسههت و وقههتههی انههفههجههار  
گیرد همه مهوجهودات    صورت می 

زنههده در تههونههل بههر اثههر گههاز  
گرفتگی جان خهود را از دسهت  

 دهند.   می 
ای  کارگر معدن با بیان ایهنهکهه  

ههزار    ٢٢٥ تها    ٢١٥ تنها حقوق  
تومان برای یک کارگر مهعهدن  

هههای گههذشههتههه در نهه ههر   در سههال 
شهد، گهفهت: امسهال   گرفته مهی 

ههزار تهومهان    ٠٥٥ ای  میزان به  
 رسیده است. 
پارسیهان ادامهه داد: از   محمودی 

تهاکههنهون مسهئههوالن    ٣١٦١ سهال  
هها را بهه صهورت    مربوقه حقهوق 

کامل واریهز نهکهردنهد و در ههر  
ماه از حقهوق مها را    ٤ تا    ١ سال  

 نپرداختند. 

وی گفت: ای  در حالی بود کهه  
ماه از بیمهه مها را    ١ در هر سال  

کهردنهد و بهراسهاس   پرداخهت مهی 
ها در قهول    قانون نیاز بود که ای  
کهرنهد و ایه    سال ما را بیمه می 

 حا ما معدنچیان بود. 
ای  کارگر معدن با بیان ایهنهکهه  

کهارگهاه و در    ١ معدنچیان در  
سهاعهتهه فهعهالهیهت    ٣٢ هر شیفت  

کهردنهد، افههزود: بهه صههورت   مهی 
نهفهر    ٠ متوسف در ههر کهارگهاه  
 مشغول به فعالیت بودند. 

ای  کارگر معدن  با بیان اینهکهه  
از روز گههذشههتههه بههوی گههاز در  

شهد، افهزود:   معدن استشمام مهی 
ای  موعوه به مسهئهوالن تهوزیهع  
داده شههده بههود ولههی در مههحههل  
کارگاه یک دستگاه گاز بهرای  
سهنهجهش گهاز در مهعهدن وجهود  

 ٣٣ صفحه             نداشت.   

http://free-them-now.com
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  ٥١ از صفحه         
محمودی پارسایی با بیان اینهکهه  

ها راه دیهگهری نهدارنهد و   ای  تونل 
دقهیهقهه    ١٥ در مدت یک ربع تا  
رسد، افهزود:   اکسی ن به اتمام می 

بارها ای  موعوه را تهذکهر دادیهم  
کهرد   اما هر کسی اعتراعی می 

 شد.  از کار اخراج می 
وی با بیان اینکه باید با ایهمهنهی  
صههفهههر بهههه کههار خهههود ادامهههه  

مهاه    ٣٠ تا    ٣٢ دادیم، افزود:   می 
قلبکار هستیم و حقوق نگرفهتهیهم  

تها چهههار    ١ چرا که در هر سال  
مههاه از حههقههوق مهها را پههرداخههت  

 نکردند.   
اسامی مبدومان معدن زمسهتهان  

 یورت آزادشهر اعالم شد 
پهرویهز گهلهزاری، رئهیه  شهبهکههه  
بهداشت شهرستان آزادشهر با بهیهان  
اینکه بر اثر ای  حهادثهه تهاکهنهون  

نهفهر مبهدوم شهدنهد، افهزود:    ٣١ 
نههفههر از مبههدومههان در حههال  ٣٥ 

حهاعههر بههه بههیههمههارسههتههان حضههرت  
معبومه) ( شهرستان آزادشهههر  
منتقل شدند و در حال حهاعهر در  

 ای  بیمارستان بستری هستند. 
نهفهر مبهدوم    ١ وی تبرید کرد:  

نیز به نام های حسنمیرداروقه  و  
حس  علیخهانهی بهه بهیهمهارسهتهان  
مههطهههههری گههنههبههدکههاووس اعههزام  

 شدند. 
گلزاری افزود: مجموعه پهرسهنهل  
بیمارسهتهان ههمهه تهالش خهود را  
برای امدادرسانی به مبهدومهیه   

 دهند.  ای  حادثه انجام می 
 

رئی  شبکه بهداشهت شهههرسهتهان  
آزادشهههههر یههادآور شههد: مههحههمههد  
نبهرتهی، عهلهی گهنهجهی وقه ،  
مههحههمههد مههیههرعههرب، عههزیههزالههلههه  

نیکویی، تقی قاهردوسهت، خهادم  
میردار، حسی  محمودی، مههدی  
اونا، علی مسعودی و جهانگهیهر  

بیمارانی هستنهد کهه    ٣٥ سارانی  
در بیمارستان حضرت مهعهبهومهه 
) ( آزادشهههههر در حههال حههاعههر  

 بستری هستند. 
ابهرههیهم فهدایهی، رئهیه  شهبهکههه  
مینودشت شهرستان نهیهز بها بهیهان  
ایههنههکههه پهه  از وقههوه حههادثههه  

های امهدادی خهود را بهه   اکیپ 
محل اعهزام کهردیهم، افهزود: ایه   
گروه امدادی برای اقفاء کهامهل  
حریا و امهدادرسهانهی بهه مهحهل  

 وقوه حادثه اعزام شدند. 
  ٣١ وی تبریهد کهرد: بهیهش از  

کهههپهههسهههول اکسهههیههه ن بههههرای  
امدادرسانی به مبدومی  مهعهدن  

 به محل انتقال دادیم.  
 

کارگر معدن بهه دام    ٤٥ بیش از  
 افتادند 

مدیرکل مهدیهریهت بهحهران اسهتهان  
گلسهتهان بها بهیهان ایهنهکهه ههمهه  

های امداد رسان به مهعهدن   اکیپ 
زمستان یورت در آزادشهههر اعهزام  

کهارگهر    ٠٥ تا    ٤٥ شدند، گفت:  
معدن بر اثر انفجار در مهعهدن بهه  

 دام افتادند. 
 

صادقعلی مقهدم ظهههر امهروز در  
 وگو با خبرنگار  تسنیم    گفت 

درگرگان اظهههار داشهت: مهعهدن  
زمسههتههان یههورت در آزادشهههههر در  

یههیههالق در مسههیههر      جههاده خههوش 
آزادشهر به شاهرود بر اثهر انهفهجهار  
گاز دچار حهریها شهد و خهبهرهها  

  ٠٥ تا    ٤٥ حاکی از آن است که  
 اند.  کارگر در معدن به دام افتاده 

وی تبرید کرد: انفجار معدن بهر  

اثههر گههاز در هههمههه دنههیهها اتههفههاق  
افتد و شرایف امهداد رسهانهی   می 

 خا  خود را دارد. 
 

مدیر کل مدیریهت بهحهران اسهتهان  
گلسهتهان بها بهیهان ایهنهکهه ههمهه  

های امدادرسهانهی بهه ایه    اکیپ 
مههعههدن اعههزام شههدنههد، افههزود: بهها  
توجه به اینکهه امهدادرسهانهی بهه  
ایههنههگههونههه حههوادث نههیههاز بههه  
مههتههخههبههبههیهه  دارد از مههعههادن  

هههای   اقههراف نههیههز کههه اکههیههپ 
مخهبهو  خهود را دارنهد بهرای  
 کمک به آزادشهر اعزام شدند. 

مقدم تاکید کرد: خود معدن نهیهز  
امدادگران مخبو  به ای  کهار  
را دارند و در محل حضهور دارنهد  

های اوریانه ،   و همچنی  اکیپ 
 هالل احمر به محل اعزام شدند. 

خعععانعععواده کعععارگعععران 
نشان پعالعسعکعو بعا  آ ش

اعالم  سایعت خعود بعه 
هعععععععععای  خعععععععععانعععععععععواده

جععانععبععاخععنعع ععان معععععدن 
آزادشهر اعالم کعردنعد: 
در کنار ان هسعنعیع  و 
از مننهای جان با شمعا 

 همدردی   
 

هههای شههریههف حههادثههه    خههانههواده 
 سوز معدن آزادشهر؛    جان 

بههاخههتهه  جههمههعههی از    شهنههیههدن جههان 
کهش مهعهدنهچهی،    عزیزان زحهمهت 

آتههش دام مهها را تههازه و نههیههز  
تهوان    تهر کهرد، چهه مهی   گداختهه 

گفت وقتی درد و احساسمهان در  
گنجد و جهمهالت از    کلمات نمی 

محضرتان شرم حضور دارد، په   
سخ  کوتاه کرده و برایتان صهبهر  

 و امید مسألت داریم. 
ههای    ای  مبیبت را بهه خهانهواده 

کارگران شریهف از دسهت رفهتهه  
تسلیت گهفهتهه و بهرای آنههها از  
خداونهد مهنهان، عهلهو درجهات را  
خههواسههتههاریههم هههمههچههنههیهه  بههرای  
کارگران گرفتار شده در مهعهدن،  
 آرزوی نجات و سالمتی داریم. 

در کنارتان هستیم و از منتهههای  
 جان با شما همدردیم... 

نشهان    ههای شهههدای آتهش   خانهواده 
 حادثه پالسکو.. 

 
 

حضععور معععععدنععچععیععانععی 
قزره، قبا و کعرمعان 
بععععرای کععععمععععک بععععه 

 دیدگان حادبه
جههمههعههی از کههارگههران مههعههادن  

سنگ قهزره در سهمهنهان ،    زغال 
قب  و کرمان برای شهرکهت در  
عملیات مهربهو  بهه جسهتهجهو و  
نجات همکاران گرفتار شده خهود  
در معدن زمسهتهان یهورت شهمهال  
غهربههی راهههی اسههتههان گههلهسههتههان  

 شدند. 
  ٠٥ کهارگههران در یهک گهروه   

نفری متشکل از واحد کهارگهران  
ایههمههنههی ونههجههات مههعههدن زغههال  
سههنههگ قههزره کههه بههه چههرام  
افرادی مهعهدنهف کهپهسهول خهود  
نجات و دستگهاه تهههیهه و سهایهر  
تههجهههههیههزات امههدادی پههیههشههرفههتههه  
مهجهههههز هسههتههنهد در مهحههل ایهه   
حادثه در کهنهار دیهگهر اعضهای  
تههیههم امههداد و نههجههات مشههغههول  

 فعالیت هستند. 


