
 آزادشهر  ورتی زمستان معدن انیاز قربان تیسنندج در حما یکارگر یاز کارگران و خانواده ها یجمع هیانیب

 0011در ( کارگر  یروز جهان) آزادشهر در استان گلستان درست چند روز پس از اول ماه مه "  ورتیزمستان " ده ها کارگر معدن 

هزار نفر  نیساالنه چند. شوند  یکار م طیمح یناامن یکه کارگران قربان ستین یبار نیاول نیا. زنده به گور شدند  نیاعماق زم یمتر

شوند که  یم یفیمناسبات و روابط کث ینعمات و ثروت ها در جامعه ، قربان یتمام دکنندگانی، از تول رانیمان در ایها یاز هم طبقه ا

در مناظرات و  ندگانشینما یست که مدام از سو یتیهمان اقل ایدار  هینرخ سود به نفع طبقه سرما شتریتنها منطقش باالبردن هرچه ب

و متوهم کردن طبقه کارگر به زبان آورده  گریزهرچشم گرفتن از همد یبرا زین یجمهور استیدوره ر نیا یانتخابات یدهایوعده وع

 . شود یم

شاااااود کاااااه کمااااار کاااااارگران  یمااااا لیاااااتحم یطیدر شااااارا گاااااریه دآزاد شاااااهر و نااااادها نمونااااا ورتیاااااهمچاااااون معااااادن  یعیفجاااااا

کااااااار ،  طیمحاااااا ی، ناااااااامن یشاااااا ل تیاااااا، عاااااادم امن زیناااااااچ یطاقاااااات فرسااااااا ، دساااااات مزدهااااااا یفشااااااار ساااااااعات کااااااار ریااااااز

خاااااام شااااااده اساااااات و طبقااااااه  شااااااانیخااااااانواده ها ی، فقاااااار و گرساااااانگ یحقااااااوق ی، باااااا یکاااااااریامضااااااا  ، ب دیسااااااف یقراردادهااااااا

 ساااااتیبرخاااااوردار ن یدار هیمقابلاااااه باااااا تعااااار  سااااارما یو اتحااااااد الزم بااااارا یافتگیااااااز انساااااجام ، ساااااازمان  رانیاااااکاااااارگر ا

و فاااااادق آمااااادن بااااار  رانیاااااکااااال طبقاااااه کاااااارگر ا یدر گااااارو اتحااااااد و همبساااااتگ تیوضاااااع نیاااااباااااا ا یتنهاااااا راه مقابلاااااه جاااااد. 

، کارخانجااااااات و معااااااادن ،  ی، خاااااادمات یدیاااااالتو یکااااااارگران هاااااار کاااااادام از مراکااااااز ، واحاااااادها. موجااااااود اساااااات  یپراکناااااادگ

روزمااااااره خااااااود  یاتیااااااح یحااااااول مطالبااااااات و خواسااااااته هااااااا عتریهرچااااااه ساااااار یسااااااتیبا رهیااااااو غ کااااااارانیب میعظاااااا ارتااااااش

 یخااااااود اتکااااااا نمااااااوده و در جهاااااات منااااااافع مشترکشااااااان بخااااااش هرچااااااه بزرگتاااااار یرویاااااامتشااااااکل و همناااااادا شااااااده و بااااااه ن

 . ازطبقه کارگر را با خود همراه کنند

دردنااااااا و تاسااااا   رانیاااااکااااال طبقاااااه کاااااارگر ا یآزادشاااااهر بااااارا"  ورتیااااازمساااااتان " کارگرماااااان در معااااادن  یرفقاااااا مااااار 

تنهاااااا بمانناااااد  یو عااااااطف یفشاااااار روانااااا ریاااااکارگرشاااااان ز یرفقاااااا ریگذاشااااات خاااااانواده جانباختگاااااان و ساااااا دیااااانبا. باااااار اسااااات 

بااااازر   یو گاااااام یضااااارور یکاااااارگر معااااادن امااااار یاز رفقاااااا رانیااااانااااافو  کااااال طبقاااااه کاااااارگر ا یکامااااال طبقاااااات تیاااااحما. 

 . باشد یم عتریوس یاتحاد یشم و انزجار به وجود آمده در راستانمودن خ لیدر جهت تبد

 بیآسااااا ریکاااااارگران از دسااااات رفتاااااه و ساااااا داشاااااتیو گرام ادیااااادر سااااانندج باااااه  ماااااانیاز کاااااارگران و خاااااانواده ها یجمعااااا ماااااا

و  افتاااااهیعنااااار ، جناااااب پاااااارا کاااااودا شاااااهر سااااانندج حضاااااور  00:81فاجعاااااه ، روز چهارشااااانبه ، سااااااعت  نیاااااا دگانیاااااد

 . مییگو یم تیتسل رانیا گرکارگران و طبقه کار یرا محکوم نموده و به خانواده ها تیجنا نیبه نوبه خود ا



 ریو سااااااا دگانیاااااافاجعااااااه ، پرداخاااااات کاماااااال خسااااااارت بااااااه حادثااااااه د نیااااااعااااااام ن ا یخواهااااااان محاکمااااااه فااااااور نیهمچناااااا مااااااا

، لحاااااااظ  طرفااااااه کیااااااامضااااااا  و  دیسااااااف یقراردادهااااااا ی هیاااااامعاااااادن ، پرداخاااااات کاماااااال معوقااااااات ، ل ااااااو کل نیااااااکااااااارگران ا

  میباش یکار م یمنیا نیو تام یکامل ش ل تیمعدن ، امن نیکارگران ا ی هیکل یآور برا انینمودن سخت و ز
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