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بياينه مشترک سنديکاھا ،اتحاديه ھا و ديگرتشکل ھای کارگری پيرامون بی توجھی به زندگی
کارگران وکودکان
حوادث ناگوار مرگ کارگران و کودکان در چند ھفته ی اخير يکی پس از ديگری بيانگر بی توجھی مسووالن
و کارفرمايان به جان انسان ھاست.
 ۵کارگر افغانی به ھنگام کار در منطقه خاک سفيد تھران پارس زير آوار رفتند .به دنبال آن ،فاجعه کشته شدن
کارگران در معدن زغال سنگ طبس و فاجعه ھای ديگری که ھر روزه در جای جای ايران رخ می دھد ...بنا
بر آمار منتشره ،ھر روز به طور متوسط  ۵.۵کارگر در اثر حوادث کار و نبود شرايط ايمنی جان خود را از
دست می دھند.
با توجه به آنکه حکومت کليه مسووليت ھای خود را در قبال مردم و نظارت بر ايمنی و بھداشت و بھروزی
مردم و به خصوص کارگران و خانواده ھايشان را فراموش کرده است ،ھر روز شرايط بدتری بر زندگی
اقشار متوسط به پايين سايه می افکند و ھر روز اخبار وحشتناک تری از نابودی انسان ھا در محل کار و
زندگی و سفر و جاده و خيابان ھا پخش می شود.
ھمچنين کنار ناايمنی شرايط کار ،خبرھا حاکی از آن است که جان کودکان در مدارس مخروبه و غير ايمن نيز
در خطر است .قربانيان حريق مدرسه ی روستايی شين آباد در پيرانشھر اروميه در آذربايجان به  ٣٧نفر
رسيده است که دو نفر از آنان فوت کرده اند .متاسفانه مسووالن به جای آن که امکانات رفاھی ،گرمايشی و
شرايط ايمنی وگرمايشی کالس ھای درس روستاھا و شھرستان ھا را افزايش دھند ،معلم ،مستخدم يا بخاری
مدرسه را محکوم کرده اند تا شانه از زير بار مسووليت خود کنار کشند .آينده ی اين دانش آموزان سوخته شده
 ،زخمی و ترسيده و معلم زحمتکش آنھا چه می شود که بايد با نقص عضو به زندگی در شرايط سخت ادامه
دھند؟
ما تشکل ھای کارگری امضا کننده ،ضمن حمايت از بيانيه انجمن صنفی معلمان ،يادآوری می شويم که
مسووالن مملکتی بايد به وظايفشان عمل کنند و از کارگران وخانواده ھای آسيب ديده اين حوادث می خواھيم
يکديگر را دريابند ،به ھم بپيوندند و برای درمان اين دردھای مشترک تشکل ھای خود را تشکيل دھند .برای
رسيدن به آينده ای بھتر برای زندگی و کار ،چاره ای جز وحدت ،تشکيالت و اتحاد سراسری نداريم .پيش به
سوی تشکل مستقل و سراسری کارگران ايران.
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