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  ا طالعيه
 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران

  هن سراسری ايرانواحد دانمارک به کارگران راه آ  ايران
  
 ماه هشتاد و پنجآذردوم ست يب                                                                                    ... بين المللیاتحاد  

  
  

   
 هن سراسری ايران و شهروندان ايرانیآرفقای کارگر راه 

  
مسئولين . مطبوعات و رسانه های گروهی دانمارک درج شده استبر خبرهايی که در چند روز اخير از طريق    بنا

سود جو و پول پرست راه اهن دولتی دانمارک با همکاری رژيم جنايت کار جمهوری اسالمی سالمتی و زندگی صد 

  .ها کارگر راه اهن ايران و هزاران شهروند ايرانی را به بهای نازلی به بازی گرفته اند

در محافل علمی و پزشکی قطعی     Asbest رابطه سرطان ريه و حنجره با الياف پشم شيشه١٩٩٠از ابتدای دهه 

به همين سبب در دانمارک تصميم گرفته شد که کليه قطار ها و وسايل حمل و نقل عمومی که از طريق . بوده است

از بين .  مخيط زيست نگردد از بين برده شوداين الياف ايزوله شده اند جمع اوری و به شيوه ای که موجب الودگی

 هزار کرون مخارج در بر می ۴٠بردن اين واگن های الوده مستلزم مخارجی بوده است، گويا برای هر واگن 

از انجايی که سرمايه داری همواره به سود می انديشد، سوداگران به فکر ارزانتر تمام کردن اين قضيه . گرفت

زمه ارسال يا از بين بردن انها در کشورهای جهان سوم مطرح شد که بطور طبيعی جان برامدند به همين جهت زم

متاسفانه اين قرعه مرگ به سبب بی لياقتی فساد اداری اختالس و جنايت اداری . ادمی در انجا هيچ ارزشی ندارد

  .رژيم اسالمی به مردم ايران خورده است

 باز شد و در همان زمان به مطبوعات درز کرد و سبب ١٩٩٧ تا ١٩٩۵باب اين معامله مرگبار بين سالهای 

  .اعتراض احزاب چپ و کمونيست و نهادهای مختلف از جمله اپوزيسيون ايرانی قرار گرفت

مسئولين راه اهن دانمارک اعالم .  به ايران تحويل داده شد١٩٩٧ واگن مرگبار در سال ١۵٠با اين وجود بيش از 

 ميليون صرفه جوئی کرده است و هفت و نيم ميليون کرون فروش کرده است به ٢١ از کردند که در اين معامله بيش

  .نقل از راديو و تلويزيون دانمارک

در بعضی از محافل خبری نيز چنين گفته ميشود که سوداگران ايرانی نيز به واسطه اين جنايت پورسانتهای کالنی 

  .دريافت کرده اند

ن اين خطر جدی است و سالمتی شما و هزاران مسافر روزانه اين واگن های رفقای کارگر راه اهن سراسری ايرا

  .مرگبار از سوی مقامات رژيم به بازی گرفته شده است



متاسفاته تا کنون دهها راننده قطار و کارگران که با اين واگن ها در دانمارک تماس داشته اند به بيماری سرطان ريه 

 اين کارگران   با سرطان ريهAsbest    رابطه الياف پشم و شيشه.لت جان باختندمبتال شده اند و چند نفر به همين ع

از سوی وزارت بهداری و اداره ايمنی کار به تائيد رسيده است و به همين خاطر دولت ناچار به پرداخت غرامت 

  .شده است

 اين واگن ها و عدم بازرسی و ما از ابعاد اين فاجعه در ايران خبر نداريم ولی مطمئن هستيم با توجه به فرسودگی

  .کنترل ابعاد اين فاجعه دهها برابر دانمارک است

اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران واحد دانمارک با همکاری ساير نهاد های ديگر اقدامات جدی جهت 

  .عموم ميرساندافشای عاملين اين جنايت در دانمارک بعمل می اورد و در اطالعيه های جداگانه به اطالع 

ما انتظار داريم که شما نيز از هر طريق ممکن ابعاد اين فاجعه را در ايران برمال کنيد و جلوی حرکت اين واگن 

  .های مرگ را بگيريد

  .سالمتی شما و جان هزاران مسافر روزانه اين واگن ها در دست شما است

  .جنايت را داريمارزوی سالمتی و پيروزی برای شما و نابودی سوداگران مرگ و 
  

   

  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران واحد دانمارک
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