جنایت ضد کارگری جمهوری اسالمی
ضد انسانی ومحکوم است
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی ،کارگران مبارزمعد ن طالی ً آق طال ً د ر منطقه تکاب د راُستان
آذربایجان غربی را به شالق بست .این کارگرا ن رنجدیده چه خواستی داشتند که ازمنظرحکومتی
متحجرو عقب گرا مستحق شالق اسالمی بود ند؟ .آنان برای حق مسلم خود یعنی ادامه ی اشتغال
درمعد ن که زیرنظرشرکت ً پویا زرکان ً به عنوان پیمانکار ،کارگران ستمدیده را استثمارواخراج
کرده بود ،د رتاریخ ششم دی ماه سال گذشته تجمع اعتراضی برپا داشتند .سرمایه داران این شرکت
برا ی استثماربیشترکارگران وغارت افزون تر د سترنج این زحمتکشان ،آنان را با قراردادهای موقت
استخدام میکنند که د رنتیجه پس ازسپری شد ن قرارداد ،کارگران محکوم به بیکاری میشوند
ودرضمن ازهمان اندک حقوق کارگری مصروحه د ر ً قانون کار ً نیز محروم اند.
 350کارگر معدن طالی ً آق دره ً برای احقاق حقوق خود خواهان ادامه ی کارشد ند ،همان حقی که
حتی در به اصطالح قانون کارنیزبه آنها اشاره شده ولیکن همواره تنها برروی کاغذ مانده است.
کارگران معترض مورد هجوم وحشیانه گارد حراست اسالمی قرارگرفته ،برخی زخمی وتعدادی
دستگیر میشوند .سر دمداران رژیم اسالمی که برای حفظ منافع سرمایه داران ازاقدام به ضد انسانی
ترین جنایت ابا ندارند ،سرمایه داریعنی شرکت ً پویا زرکان ً را محق دانسته ،ضرب وشتم کارگران
توسط اراذلی به نام حراست را اقدامی سزاوارقلمداد کرده و 17کارگررنجدیده را محکوم به شالق،
جزای نقدی وماهها زندان کرده اند .پنج تن ازکارگران ً متهم ً به اخالل نظم عمومی ،هرکدام به 100
ضربه شالق و 37ماه زندان محکوم شدهاند ،سایرکارگران دستگیر شده نیز به  50ضربه شالق
واحکام تا  37ماه زندان محکوم گردیده اند که این احکام ضد انسانی به اجرا د رآمده است .ننگ
ونفرت بر حکومتی که می پندارد صدوراحکام مد ینه ومکه در 14قرن پیش وفرامین قضات اُمویان
وعباسیان درباره فرودستان ،هنوزحکم روزاست.
سردمداران جمهوری اسالمی ،این متولیان قوانین وسنن دوران بربریت پنداشته اند که این کارگران
را با ضربات شالق اسالمی به خاری وشرمساری افکنده اند .زهی تصوری باطل که تنها میتواند
از ُمخَیله فرومایگانی عقب گرا تراوش کند .این کارگران ستمدیده ضربات سنگین ودرد آور شالق را
تحمل کرد ند ومعنای ً لطافت ً و ً مروت ً اسالمی داعش گونه را بربد ن خود لمس نمودند ،زیرا زبان
به د فاع ازمنافع طبقاتی خود ودیگرکارگران گشوده بود ند .هرضربه ای که برپیکراین کارگران
فروآمد ،ضربهای برتمامی پیکره ستمد ید گان وفرودستان جامعه بوده است ومسلما ً هرضربه ی
شالق ،خشم ونفرت فزون تری را نسبت به حاکمان اسالمی درپی خواهد داشت .جنایتکاران حکومتی
نه تنها نتوانسته اند این کارگران را با توسل به شالق شرمسارسازند ،بلکه خود را رسواترساخته اند
وسربلندی نصیب شالق خورد گان شده است .درود براین کارگران ستمدیده ورنج کشیده .فستیوال به
راه انداختن حکم شالق به جان کارگران ،نشانه زبونی وحقارت کلیت نظام اسالمی دربرابرقداست
طبقه کارگرومبارزات خلل ناپذیرگروههای مختلف کارگران ایران درتمامیت سال گذشته وطی سال
جد ید تا به امروزاست.
گردانندگان حکومتی ازگسترش وافزایش اعتراضات کارگری به چنان وحشتی افتاده اند که به باطل
تصورمیکنند با اقدام به ضد انسانی ترین مجازاتهای اسالمی قادرخواهند بود ،عزم راسخ کارگران

رنجدیده را با توسل به شیوههای مطرود دوران توحش وشترچرانی درهم شکسته وسکوت گورستان
را دریکایک بنگاههای تولیدی ایران حاکم سازند .هماکنون د رسرتاسرایران ،ازشمال گرفته تاجنوب
وازغرب تا شرق ،شاهد این یا آن اعتراض کارگری هستیم وهیچ نیرووترفندی قادربه خفه کردن این
فریادهای اعتراضی نیستند ،زیرا کارگری که اخراج می شود ،کارگری که چند ین ماه دستمزد
دریافت نکرده است ،کارگری که با دستمزدی یک چهارم زیرخط فقرمجبوربه گذران زند گی د ر
تنگدستی شد ید شده است وآن کارگربیکارشده ای که ماهها وشاید سالیانی درجستجوی کارهست وبا
گرسنگی وبی خانمانی میسازد ومیسوزد ،چیزی برای ازدست داد ن ندارد که ازتهد یدات سرمایه
داران ورژیم حامی سرمایه واهمه داشته باشد ودست ازاعتراض بردارد .هماکنون کارگران کارخانه
آهن وفوالد ارفع د ر چندمین روزاعتصاب هستند ،کارگران شهرداری ها درشهرهائی چند چون
رشت ،اهواز ،خرمشهرو ....فریاد اعتراضی را سرداده اند ،کارگران اخراج شده نفت شمال همچنان
تجمع اعتراضی را سازمان میدهند ،کارگران عسلویه اعتراضات خود را د نبال گرفته اند و .....وحتی
د رتاریخ بیستم اردیبهشت درکارخانه چوکا د وتن ازمسئوالن بهنگام تجمع اعتراضی کارگری درون
کارخانه ،به بیرون ازمحیط کار انداخته شده اند.
رژیم متحجراسالمی هنوزمیتواند کارگران معدن ً آق د ره ً را به شالق ببند د ،جعفرعظیم زاده،
محمد جراحی ،بهنام ابراهیم زاده ودیگرفعالین کارگری زندانی را دربند نگه دارد ،محمود بهشتی
لنگرودی معلم خو ش آوازه را روانه بیمارستان واکبرباغانی را تبعید نماید یا برای فعالین کارگری
همچون رضا شهابی ،مد دی ،داود رضوی ،محمود صالحی ودیگران احکام سنگین صادرکند
وسایرفعالین کارگری را تحت آزاروپیگرد قراردهد ،ولیکن قاد ربه جلوگیری ازسیل خروشان
اعتراضات کارگری نیست .آن زمان که جنبش کارگری ایران بتواند تشکالت مستقل خود را ایجاد
کند ،توازن قوا دگرگون خواهد شد ورژیم اسالمی قادرنخواهد شد که اینگونه وحشیانه به چنان
شیوههای نفرت انگیزوضد انسانی دست یازد .حل معضل تشکالت مستقل سراسری وظیفهای است که
کماکان بر دوش تمامی فعالین راستین ویاران واقعی کارگران سنگینی میکند.
ما ،فعاالن نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور ،همدردی وپشتیبانی خود را
از 17کارگررنجدیده معدن طالی ً آق دره ً اعالم داشته وبا اظهارانزجارازاین جنایت ووحشی گری
سرد مد اران ومزدوران جمهوری اسالمی ،صدوراحکام ضد انسانی درمورد کارگران معدن ً آق د
رهً ً را شد یدا ً محکوم میکنیم .
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