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 اطالعيه

ختماناحادثه ريزش سکارگران دردر مورد جان باختن   
 

هشتاد وهفتتيرم هدهف ک کمی برای هماهنگتهيکم     
                                                                                                                                

نوع ره، کارگران محروم ازمربوط به ايمنی محيط کارامورعدم نظارت دولت بروفرما و پيمانکارهم بی توجهی کارباز

 در سعادت پی حادثه ی دلخراش ريزش ساختماندر. خود به کام مرگ فرستادمحل کار درحقوق اجتماعی و اقتصادی را

باری نسيت که چنين حادثه تلخی اين اولين . دست دادند و جان خود را ازندماندآوارزيرکارگران در نفر از١٧آباد تهران 

جريان درچندين کارگرچند ماه پيش نيز. يشودکارگران مبه فوت ويا نقص عضومنجرمحيط های کاری روی می دهد ودر

 سرمايه داران و مديران يک آتش سوزی در کارخانجات کيميا گستر اراک زنده زنده در آتش طمع و سود پرستی

  .شته اندبه دنبال داايع اين چنين که عواقب مشابهی را کم نيستند وق.دست دادندآنان جان خود را ازازعده کثيری سوختند و

رفع مسئوليت مسئولين بوديم ، اما جزدلسوزانه پاسخگويی های به ظاهرسانه های مختلف شاهد مصاحبه ها ورچه ازگر

بی احتياطی  از پاسخگويی مشخصبرای فرارشد وطبان ناعايد مخ ، چيزیبالعکسداد کردن اين به جای آن وقلمو مقصر

خالی بارمسئوليت در نهايت جز بی توجهی و بی تفاوتی و شانه از زير . گرديد وادثی مطرح کارگران عامل چنين ح

ضامن حفظ جان و، ايمنی محيط کارحالی که در. استنباط نمی شود آنها ، ارگانها و مؤسسات حامی کردن سرمايه داران  

. می باشد و از تعهدات اساسی کارفرما محسوب می گرددهستی کارگران    

 دولت را جهت بررسی واقعی اين تا قرار گيرد کارگران و فعالين کارگری مورد توجه بايد ضروری است که اين مسئله 

 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد. دهندپرونده ها و نيز رسيدگی به وضعيت ناامن محيط های کاری تحت فشار قرار 

کارفرمايان به  ، بی توجهی دولت و بازماندگان کارگران جان باختهضمن عرض تسليت بههم تشکل های کارگری 

که از بين بردن تمامی معضالت و گرفتاريها در نمايد اعالم می   ومی کند مسئله ی ايمنی محيط های کاری را محکوم 

  در راستای ،تحد و م متشکل ینيرواين  با اتکاء به تا گرو متشکل شدن هر چه افزون تر و سريع تر کارگران می باشد

. داران و عوامل آنان را به عقب برانندهي خود،  سرمایاحقاق حقوق انسان  
 

 پيش به سوی ايجاد تشکل های کارگری به نيروی خود کارگران
 

 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری
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