
 :ل سنگ یورتنفجار معدن زغاا
کیست؟ پاسخگو، کشته شدندکارگران   

  
تونل  انفجار در ،اردیبهشت 31حوالی ظهر روز 

در  آزادشهر یورت زمستان  غال سنگزمعدن  
بنا بر ؛ از کارگران قربانی گرفت  استان گلستان،

نفر از کارگران بر اثر  15 ها تا کنونگزارش 

متری تونل این  0222انفجار گاز در عمق حدود 

از سرنوشت عده ای از  ؛معدن جان باخته اند
ارگران از ک نفر 72 حدودنیست و   ارگران خبریک

   .مجروح شده اند مصدوم و
  

شته ک کثیر تعداد که به علتدر ماه های اخیر است و این دومین فاجعه کپالسساختمان  تش سوزیآبعد از 
را به خود جلب می و توجه افکار عمومی  وسیع رسانه ای می شود در سطح ،اجعهناک فدهشت شدگان و ابعاد

.کند  
 

ارگری نیستند، بلکه نمونه کار و ک هعرصدر ایی فاجعه معدن زغال سنگ یورت و فاجعه پالسکو استثناهاما 
طبق گزارش های   :می باشندهنگام کار در کارگران  ه هر روزاز قربانی شدن  ناکدهشتبزرگ و  های

حوادث کار جان را خود را ازدست کودک بر اثر  7نفر از جمله  3122 بیش از ،ا در سال گذشتهرسمی  تنه

تعداد . می شوند کار ساختمانی قربانی حوادث ارگرک 0222حدود  بنا به برخی گزارش ها هر سال. دادند

 اشتغال  زبیماری های ناشی ا .دین بار بیش از جان باختگان استحوادث کار چن مان و مجروحان ومصد
.به کام خود می کشد راان کارگرنفر از  بیداد می کند و هر سال هزاران  

  
بی حقوقی  دلیل اشبلکه  .طبیعی و اجتناب ناپذیر نیستامری  به هیچ رون آ انقربانی حوادث وتعداد از  این

تحت ری در سرمایه دا کار و مراکز محیط هااین است که  و بطور مشخص تر مطلق کارگران در ایران
 استانداردها و مقررات ایمنی توسط  .ناامن ترین ها در سطح جهانی استمیت جمهوری اسالمی از کحا

رعایت نمی شود و کارگران  مجبور می شوند در   -که خود بزرگترین کارفرماست -کارفرمایان و دولت 
حیط کار، امن نیست زیرا م .به قیمت جانشان تمام شود لحظه ممکن است هر  محیط و شرایطی کار کنند که

دولت و ، ها  و به همین دلیل یعنی برای صرفه جویی در هزینه هزینه بردار است ،ایمن سازی محیط کار
و به این گونه هر ساله هزاران کارگر قربانی منافع سیری  ،دکارگران مایه می گذارنکارفرمایان از جان 

.ناپذیر سرمایه و سرمایه داران می شوند  
 

 با قدرت تشکل و اعتصاب و اعتراض تا هنگامی که کارگران نتوانند چرخد،بتا هنگامی که در بر این پاشنه 
ایمن سازی مراکز کاری مجبور نمایند، از جمله  پذیرش حقوق کارگری بهدولت و صاحبان سرمایه را 

متاسفانه و کو پالسقربانی شدن هر روزه کارگران در هنگام کار و وقوع  فاجعه های چون معدن یورت 
.ادامه خواهد یافت  

 
نباید گذاشت که فاجعه ای پشت فاجعه بیاید و اما  

نباید گذاشت . یابدروند جنایت کارانه تداوم این 
و ککه فاجعه معدن یورت نیز مانند فاجعه پالس

توسط رژیم بدون هیچ بررسی مستقل در مورد 
 مسکوت بماند و ،فاجعه و مسببان ریشه ای علل
یادمان نرود که همین  .فراموشی سپرده شودبه 

دو سال پیش این کارگران با وجود شرایط بسیار 
سخت کاری بیش از یک سال حقوق خود را 

و کماکان بسیاری از آنان به  دریافت نکرده بودند



 این لحظه گزارش معتبری از وضعیت قراردادکاری وبیمه ای تا و صورت پیمانکاری اشتغال داشتند

وضعیت بیمه ای کارگران  باتوجه به خاطره دردناک . ال سنگ یورت منتشر نشده استزغ معدن
این کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده اند؟ کلیه آیا ساختمان پالسکو  

  
قربانیان  ور آوحشت  مارآلی، ضمن مسئول دانستن جمهوری اسالمی و کارفرمایان در قبال لماتحاد بین ال

و نان و همه کارگران معدن یورت آیورت را به خانواده های معدن فاجعه  کشته شدن کارگران، سوانح کاری
با مستقل کامال ت ئیهیک توسط  این حادثهعلت  رسیما خواهان بر .تسلیت می گویدطبقه کارگر ایران 

الت و نهادها و تشکومین خانواده جان باختگان و مصد، کارگران معدن یورتمنتخب  گاندحضور نماین
محاکمه شوند و افشا و این حادثه باید عوامل و مسسببان .  هستیممستقل کارگری در ایران وسطح بین المللی 

.پرداخت شود کامل غرامتده کارگران جان باخته و مصدومان باید ابه خانو  
  
 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران    

 ۷۱۰۲ مه ۴
iran.org-info@workers 

http://etehadbinalmelali.com/ak/  
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