
 جان باختن دهها کارگر معدن زغال سنگ در استان گلستان

 

 ،اردیبهشت رخ داد 02روز چهارشنبه  03.21که ساعت بر اثر انفجار درمعدن زغال سنگ زمستان یورت در استان گلستان 

ما در اندوه جان باختن  .و دهها نفر زخمی شدند ، دهها نفر درعمق زمین مدفوندهها کارگر معدن جانشان را از دست دادند

.                                                  همکاران وطبقه کارگر تسلیت می گوییم ،کارگران معدن به بستگان و خانواد ه ها  

جمهوری اسالمی و  جنایتپرده از ،در تهراندرساختمان پالسکو چند ماه قبلاین سانحه دلخراش همانند سانحه آتش سوزی 

و نیز نحوه معیشت کارگران وبیمه های اجتماعی آنها در  حفاظتیابزار ،ایمنینبود شرایط کار و . فرمایان برداشتکار

کارگران بیمه نبوده اند و همان دستمزد ناچیز . آن مواردی اساسی است که عمق فاجعه را نشان می دهد ،کارپرمخاطره معادن

گونه شرایط ایمنی بوده وحتی اعترافات برخی از هرفاقد  مانند بیشترین معادن دیگر این معدن .خود را به موقع دریافت نکرده اند

.مقامات رژیم مبنی بر آن است که این معدن می بایست تعطیل می شد  

. ه استدر مورد عدم ایمنی محیط کارو نیز تونل داخل معدن بارها به مسئولین دولتی تذکر داده شد"  :یکی از معدنچیان می گوید

تازه امسال به  دستمزد کارگران. ماه طلب حقوق معوقه دارند 01وکارگران گاها تا  هبا اخراج پاسخ گرفت ان اعتراض کارگر

."تومان در ماه رسیده است 111111  

مثل تمامی حوادث کاری که کارگران فاقد ایمنی محیط کار ، فاقد بیمه و  ،مسئولیت کشته و زخمی شدن کارگران در معدن یورت

می بایست  است، بلکه دیگر نه حادثه ،چنین شرایط کاری. امین اولیه زندگی هستند به عهده کارفرما و دولت کارفرمایان استت

کارگران . بابت آن می بایست به کارگران و خانواده ها و بستگانشان پاسخ دهند .جنایات کارفرما و دولت و رژیم اسالمی نامید

از حلقوم  محق اند که خسارت جانی و مالی خود را که اکنون چنین فاجعه ای را تجربه کرده اند، معدن یورت و خانواده های آنها

روزانه و در هر کارگران معادن که دارای چنین شرایط کاری هستند که جانشان . زالو صفتان کارفرما و دولت آنها بیرون بکشند

طرح روشن مطالباتشان می توانند به همراه خانواده هایشان  لحظه در معرض خطر قرار گرفته است تنها با متشکل شدن و نیز

.در مقابل دولت و صاحبان معادن به مبارزه بپردازند  

ونها یمیل. از تامین اولیه معیشت محروم و زیر خط فقر مطلق قرار دارند ،اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند ،کارگران در ایران

میلیونها نفر حقوق های معوقه دارند و میلیونها نفر هر روزه با تهدید به بیکاری و . دخانواده کارگری فاقد تامین اجتماعی هستن

اگر . می باشدهدف رژیم اسالمی و سرمایه داری در ایران باالبردن انباشت سرمایه وارزان سازی نیروی کار . انداخراج مواجه 

. رده اند ولی نتوانسته اند صدای اعتراضی آنها را خاموش کنندونها نفراز کارگران تحمیل کیچه با انواع سرکوب ها این را به میل  

می توانند صداهای اعتراضی روزانه خود را سراسری کنند و با بیان مطالبات طبقاتی در مقابل متشکل شدن کارگران با اتحاد و 

.بپردازندو مبارزه ه مقابله جنایاتش ب ودر ایران سرمایه داری نظام   
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