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جسد از زير آوار خارج  ٢٨٠انفجار معدن سوما در ترکيه صدھا کارگر را به کام مرگ فرستاد. تاکنون بيش از 
  سخن از صدھا نفر در ميان است.، اما روشن نيست چند نفر در زير آوار مدفون و مفقودندھنوز است. شده 

ھا  به خيابانخشمگين در شھرھای مختلف، از کارگران و زحمتکشان ترکيه  تنھا ھزار  در پی اين حادثه ده
داران  خود نسبت به شرايط وخيم کار در اين معادن قبال دولتی را که اکنون به سرمايهاعتراض ريخته و 

  اند، فرياد زدند. خصوصی واگذار شده

در اين موضوع ھيچ ترديدی نيست که صاحبان سرمايه و معدن در قبال سودھای ھنگفتی که از استثمار 
اند. در  نکرده و مسبب اصلی اين فاجعهفراھم زنند، حداقل شرايط ايمنی کار در معادن را  کارگران به جيب می

ما دو ھفته ا رای بھبود شرايط کار در سوما شده بود،تصويب قانونی باکتبر سال گذشته، اپوزيسيون خواستار 
  آن را رد کرد.  ترکيه پيش دولت

ست که حوادث مرگبار معدن که بارھا در ترکيه روی داده است، منحصر به اين کشور نيست و در  واقعيتی
سبب مرگ کشورھای ديگر نظير آمريکا، چين، روسيه، ايران، پاکستان، بنگالدش و غيره نيز حوادث مشابه 

گر اين حقيقت است که ماھيت  ھزاران کارگر شده است. اشاره وقيحانه اردوغان به اين واقعيت تنھا بيان
  داری در تمامی نقاط جھان به يکسان ضد کارگری و ضد انسانی است. جنايتکارانه نظام سرمايه

شھرھای آنکارا، استانبول، اعتراضات و مبارزات کارگران و زحمتکشان در سراسر جھان چنان که اين روزھا 
  و... را فراگرفته، بايستی نابودی سيستم سرمايه را ھدف اصلی خود قرار دھد. ، آنتالياازمير

خود را طبقاتی  –، ھمبستگی مبارزاتی ھای کارگران معدن سوما ما ضمن ابراز ھمدردی با بازماندگان و خانواده
  داريم. ی ترکيه اعالم میاسالم -داری  با اعتراضات کارگری بر عليه دولت سرمايه

  

  المللی کارگران زنده باد ھمبستگی بين

  سوسياليسم بادبرقرار  –داری  نابود باد نظام سرمايه

  کميته خارج کشور سازمان فداييان (اقليت)

  )١٣٩٣ارديبھشت  ٢۶( ٢٠١۴مه  ١۶

  

  طبقه کارگر ترکيه در ھمبستگی با


