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١٣٨٨ارديبهشت  ١  شنبهسه                                                                                         هماهنگیکميته                

  
معدن زغال سنگ باب نيزو در نزديکی شهر زرند 

در استان کرمان بازهم منفجرشد و شمار زيادی از 

اين انفجار حدود . کارگران جان خود را ازدست دادند

 روی ٨٨ -١ -٣٠ ظهر روز يک شنبه ١٢ساعت 

داد و اخباری که تا کنون در اين مورد مخابره شده 

 نفر اعالم کرده ١٢ان را دست کم تعداد کشته شدگ

شمار دقيق و قطعی کارگران جان باخته بيش . است

از اين رقم است زيرا هنوز تمام آنان از زير آوار 

براساس همين اخبار، تعدادی از کارگران حتی پيش از انفجار مسموم شده و جان خود را از . بيرون کشيده نشده اند

يادآوری می . ن می دهد که درصد گاز متان موجود در معدن بسيار باال بوده استاين نکته نشا. دست داده بوده اند

کنيم که درطول سه سال و نيم اخير اين سومين بار است که اين معدن منفجر می شود و کارگران قربانی حرص 

رگر کشته  کا٩ بود که درجريان آن ١٣٨۴بار اول در شهريور . سيری ناپذير سودطلبی سرمايه داران می شوند 

در تمام اين موارد، عاملی که باعث انفجار .  کارگر به قتل رسيدند٢ که در آن ١٣٨٧شدند و بار دوم، شهريور 

ميزان استاندارد گاز متان در معادن زغال سنگ يک درصد است در . معدن شده عدم تهويه گاز متان بوده است

کارفرمای اين معدن که يک .  درصد بوده است۵يش از حالی که در انفجارهای قبلی معدن باب نيزو اين مقدار ب

است و معدن را از وزارت صنايع و معادن جمهوری اسالمی اجاره کرده » ١٠٠٠دلتا « شرکت خصوصی به نام 

بايداين !!  قادر به خريد آن نيستاست در انفجارهای قبلی اعالم کرده بود که دستگاه تهويه گاز متان گران است و او

ه دار آدم کش پرسيد چه طور است که او قادر است سرماي

سودی را که از تن و جان معدنچيان بيرون می کشد در 

زمينه های ديگر سرمايه گذاری کند تا سودهای بازهم 

بيشتر به دست آورد اما قادر نيست با اين همه سود فراوان 

  !يک دستگاه تهويه خريداری کند؟

ه داری ايران تنها واقعيت اين است که در جهنم سرماي

سرمايه داری که . چيزی که ارزش ندارد جان کارگر است

می بيند بدون هزينه برای ايمنی محيط کار می تواند کارگاه را اداره کند و کارگران را به شديدترين نحو استثمارکند 

که ممکن است برای او حداکثر اتفاقی !! پول خرج کندوانه است که برای ايمنی محيط کاربه خود می گويد مگر دي



 جان !!چه باک!! دست می دهندآن ها ده ها کارگر جان خود را ازبيفتد رويدادی از همين دست است که در جريان 

انفجارگاز درون ريه هايشان آنان را ده تا ده تا و حتی صدتا صدتا از درون بترکاند و بگذار. کارگران که مهم نيست

معدن صف بسته اند و حاضرند حتی با ين موجودات تا دلت بخواهد پشت درااز. دل و روده شان را تکه تکه کند

را ملزم به دست بااليش اين است که دادگاه اومالی نيز ضررنظراز. ای کشته شدگان را پرکننددستمزد بسيارکمترج

هزينه ازبسيارکمترپرداخت غرامت به خانواده های کارگران کشته شده کند، غرامتی که بی هيچ ترديد مقدارش 

 یپول خرج مواقع بينی برای ايمنی محيط کار وعاقل با اين حساب، آيا هيچ سرمايه دار. است برای ايمنی معدن

  !کند؟

بی هيچ ترديدی، قاتل معدنچيان باب نيزو رابطه اجتماعی سرمايه و 

درجهنم سرمايه داری ايران، سرمايه جز . نظام مدافع اين رابطه است

تا زمانی که اين رابطه . صورت نمی تواند وجود داشته باشدبه اين 

ضدانسانی وجود دارد کارگران نيز اين گونه سالخی و کشتار می 

برای پايان دادن دادن به اين کشتارها بايد به موجوديت اين رابطه . شوند

پايان داد و اين امر نيز قبل از هرچيز مستلزم سازمانيابی شورايی و 

 .ن عليه سرمايه استسراسری کارگرا
  
  

!کارگران عليه سرمايه متشکل شويم  
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