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 Reports گزارشھا

  
   برگزاری شب ھمبستگی با معدنچيان آزادشھرۀکميت
 ٢٠١٧ می ٢٧

  

 گزارش برگزاری شب ھمبستگی با معدنچيان آزادشھر 
  

 نخست با مراسم. اف مرکزی استکھلم برگزار شد.ب. در آ٢٠١٧ مه ١٩شب ھمبستگی با معدنچيان آزادشھر، 

 زمستان"  معدنۀباختياد کارگران جان ن بهاسپس حاضر. المللی کارگران آغاز شدسرود انترناسيونال، سرود بين

  .استند و ياد آنان را گرامی داشتندراه آزادی و سوسياليسم به پا خ پيکارگران ۀ و ھم"يورت آزادشھر

ن  جدی با عامالۀه فجايع کارگری و اھميت مبارز، در رابطه با موضوع شب ھمبستگی و اشاره ببھرام رحمانی

  .داری است توضيح کوتاھی دادداری اسالمی ايران و کل سيستم سرمايهاصلی اين حوادث که حکومت سرمايه

از اشعار شاعر ساکن ايران  برنامه، پيام محمود صالحی پخش شد؛ سپس مھرنوش شفيعی يک قطعه ۀدر ادام

و بھرام رحمانی نيز اسامی تعدادی از کارگران زندانی و آزاد شده و يا در انتظار را دکلمه کرد » سابير حاکا«

 زندانيان سياسی و اجتماعی و ۀدادگاه مجدد ھستند را اعالم کرد و بر آزادی بدون و قيد شرط کارگران زندانی و ھم

ھای کانون زندانيان سياسی پيام آيت نيافر، فعال کارگری در ايران پخش شد و پيام کيد ورزيد، سپس أفرھنگی ت

 .و غالم عسکری فعال کارگری نيز قرائت شد) در تبعيد(ايران

باختگان معدنچيان، چند داشت ياد جان وضعيت کارگران معدن و گرامیۀعباس سماکار، ضمن ايراد سخنانی دربار

  . قطعه از اشعار خود را دکلمه کرد

 قربانيان حوادث کار ۀ و ضرورت ايجاد تشکلی در حوزبھروز خباز در ارتباط با وضعيت ايمنی در معادن

سخنرانی کرد و مظفر فالحی نيز موقعيت کارگران در ارتباط با نھادھای بين المللی موقعيت و جنبش کارگری 

  .ايران صحبت کرد

مستان در بخش دوم برنامه ويدئو کليپی در ارتباط با واکنش اعتراضی کارگران در رابطه با وضعيت ايمنی معدن ز

ھای جان باخته به حسن روحانی شان ھمراه با تصاويری از برخورد خشمگين کارگران و خانوادهيورت و مطالبات

  .پخش شد

شب ھمبستگی با معدنچيان آزادشھر، با پخش سخنان خسرو بوکانی از حزب کمونيست ايران؛ و پيام حميد عليالی از 

ب کمونيست کارگری ايران و سياوش دانشور از حزب ، فرامرز قربانی از حز)پژاک(حزب حيات آزادی

  . ھمبستگی با معدنچيان قرائت گرديدۀ کميتۀحکمتيست ادامه پيدا کرد و در پايان قطعنام
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؛ محمود صالحی و آيت ءعنوان کميته برگزاری شب ھمبستگی با معدنچيان آزاد شھر، از حضور فعال رفقاما به

ھا و فعالينی که در اين مراسم چنين احزاب و سازمانه دعوت ما را پذيرفتند و ھمن کارگری از ايران  کنيافر، فعاال

  .نھايت سپاسگزاريمسخنرانی کردند و يا پيام کتبی فرستادند بی

باختگان معدنچيان يورت آزاد شھر در استان گلستان را گرامی بار ديگر ياد جانکننده اين شب، يک  برگزارۀما کميت

ی ئکيد می کنيم که تنھا راه رھاأکنيم، و تدردی و ھمبستگی میازماندگان اين فاجعه صميمانه ابراز ھمداريم و با بمی

 ۀداری اسالمی ايران، تقويت جنبش کارگری، اتحاد و ھمبستگی ھماز استثمار و فقر و فالکِت حکومت سرمايه

  !مستقل کارگری، و ايجاد ديگر نھادھای مستقل استھای ھا و احزاب سياسی مدافع اين جنبش، ايجاد تشکلسازمان

 :توانيد در لينک زير مشاھده کنيدلم کامل اين مراسم را میف

  

  

  کميته برگزاری شب ھمبستگی با معدنچيان

  ٢٠١٧ مه ٢٥

 ب ھمبستگی با معدنچيان آزادشھر شۀقطعنام

ھا ميليون کارگر ديگر،  ده. دھند شان را از دست میدليل ناامنی محيط کار جانه ھر سال بيش از دو ميليون کارگر ب

 ھولناک در محيط ۀ ميليون واقع٢٧٠ساليانه . شوند برند، دچار نقض عضو و از کار افتادگی می که جان سالم بدر می

 نفر و ساليانه ۴در ايران حداقل روزی . شوند بندی می دسته" سوانح محيط کار"د که تحت عنوان دھ ھای کار رخ می

 مصدوم محيط کار به ٢٧۵٠٠ قريب ١٣٩۴تنھا در سال . دھند شان را در محيط کار از دست می  کارگر جان١۵٠٠

 .اند مراکز درمانی مراجعه کرده

ھا را نادقيق خواند و در واقعيت  ھای مستقل کارگری بايد آن د تشکلئيأھای جھانی، که در فقدان ت اين آمار سازمان

ی و جھانی از کارگران ئ ست که محيط ھای ناامن کار بيش از ھر جنگ دھشتناک منطقه بسيار بيشترند، بيانگر اين

گاه  ، قتلمحيط ھای ناامن کار.  بورژوازی از کارگران استۀاين کشتار بدون سر و صدا و روزمر. گيرد قربانی می

 معدن يورت آزادشھر، ياد قربانيان محيط ھای کار در ايران ۀباختکارگران است ما در اين مراسم ياد کارگران جان

ول مستقيم اين جنايت ھولناِک ميليونی کارگران را طبقات حاکم، بورژوازی و ؤما مس. داريمو جھان را گرامی می

ن جنبش کارگری در ايران را به يک حرکت ھماھنگ و سراسری برای ن و رھبراما فعاال. دانيمھايشان میحکومت

  .خوانيم  بورژوازی اسالمی فرامیۀتحقق خواست ايمنی محيط کار و مقابله با اين جنايت روزمر

 ۀ کارگران و نھادھای مدعی دفاع از طبقۀکنندگان در شب ھمبستگی با معدنچيان آزاد شھر، ھم عنوان شرکت ما به

  :کنيم د خطاب قرار داده و اعالم میکارگر را مور

دليل سودپرستی، کارگران را وادار به کار در اعماق معدن و محيط ھای کار غير ايمن ه ـ کارفرمايانی که ب١

  . اند و بايد به ھمين عنوان محاکمه شوند کنند، از نظر ما مرتکب جنايت و قتل عمد شده می
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ی ئ  يک حق پايه،بودن محيط ھای کار به استانداردھای ايمنی کار برخورداری از يک محيط ايمن کار و مجھز -٢

  . کارگران و يک خواست قديمی جنبش کارگری ايران است

  .  کارگران حق دارند از کار کردن در ھر محيط کار ناامن، قاطعانه امتناع کنند-٣

موزش کافی برای چک کردن ايمنی امنيت محيط کار و منتخب نھادھای مستقل کارگران که آۀ ھای ويژ  تنھا کميته-۴

  . ئيد ايمنی محيط کار را دارندأو تشخيص مخاطرات دارند، صالحيت بررسی و ت

ھای ھای قربانيان بايد از بيمهخانواده. عام کارگران در معدن يورت بايد محاکمه و مجازات شوند مسببين قتل-٥

  . کامل و معيشت برخوردار شده وغرامت دريافت کنند

  ! يورت آزادشھر گلستان گرامی بادۀباخت رگران جانياد کا

   برگزاری شب ھمبستگی با معدنچيان آزادشھرۀکميت

  ١٣٩۶مه 

 

 


