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  ٢٠١۶ می ٢٨
  

 "آق دره"رژيم اسالمی بر تن کارگران » ئیطال«شالق 
 در تکاب آق درهاخراجی معدن طالی  کارگر ١٧وکيل » وحيد ياری«ايلنا از قول : خبر کوتاه و ھولناک است

.  درآمدء به اجرا١٣٩٥ ]ثور[آذربايجان غربی، گزارش می دھد که حکم شالق اين کارگران در اواخر ارديبھشت

، مانند اجرای حکم اربابان فئودال در اعتراضات رعايای خود، که اکنون توسط ئیاجرای اين حکم قرون وسطا

 مدنيت نبرده است در مورد کارگران معترض، نبايد چيزی جز نفرت و خشم از اين  ازئیدادگستری رژيم اسالمی که بو

  .رژيم و مبارزۀ مصمم با آن در وجدان ھای بيدار ايجاد کند

 دره   شرکت پويا زرکان به عنوان پيمانکار اصلی معدن طالی آق٩٣ سال ]جدی[گفتنی است دی ماه«: ايلنا می نويسد

در اعتراض به اين اقدام . ن معدن را به دليل تمام شدن مدت قرارداد کاريشان تعديل کرد نفر از کارگران فصلی اي٣۵٠

ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگھبانی معدن صورت گرفت که در نتيجۀ برخورد  کارفرما، تجمع گسترده

 که تحت فشار روحی  يکی از کارگران٩٣ شب روز ششم دی ماه سال ٨عوامل نگھبانی با معترضين، حوالی ساعت 

 با ئیدر آن زمان دستگاه قضا. وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد

  ». نفر از کارگران اعالم جرم کرد١٧شکايت کارفرما به اتھام ايجاد اغتشاش عليه حدود 

بندھای گذرا سرکوب اين اعتراضات و بگير و ب ًدر گذشته برخورد دولت ھا به اعتراضات کارگری عمدتا محدود به

نسبت به معترضان کارگر بود، ولی در چند سالۀ اخير برخورد رژيم اسالمی با کارگران معترض شکل وحشيانۀ 

يعنی عالوه بر درھم شکستن اعتراضات کارگری، در يک توافق برنامه ريزی شده بين . جديدی به خود گرفته است

کارفرماھا در مقابل اعتراضات کارگری، عليه . سالمی، دادگستری رژيم نيز وارد گود می شودسرمايه داران و دولت ا

آنان به دادگستری شکايت می برند و دادگستری پرونده ای تشکيل می دھد که به دادگاھی شدن کارگران و اغلب به 

ًا درست ھمين نتايج از حکم دادگاه ھمان گونه که دقيق. محکوميت شالق و زندان و جريمۀ نقدی کارگران منجر می شود

.  کارگر لغو شد١٧کارگران آق دره گرفته شد و با به اصطالح لطف کارفرما از انصراف شکايت خود، حکم زندان اين 

اعتراضات کارگران پراکنده و غير متشکل است و با واکنش و اعتراضات وسيع که با اطمينان می توان گفت تا زمانی 

پشتيباتی نمی شود، در آينده مجازات زندان، شالق و شکنجه ھای ديگر و جرايم نقدی کارگران کارگری و اجتماعی 

  .شدت بيشتری خواھد يافت و انصراف از شکايت ھم در کار نخواھد بود
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سرمايه به ضد کارگران اين نخستين بار نيست که چنين احکام ننگين و وحشيانه ای از سوی دادگستری رژيم اسالمی 

 کارگر پتروشيمی رازی را نيز به تحمل ۴بندر امام خمينی، ) ئیجزا(  دادگاه عمومی١٠٣ ۀشعب ًقبال. صادر می شود

   .)١٣٩٣/٠۶/٢۴ايلنا . (شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق محکوم کرده بود

اضات کارگری و از سوی ديگر آنچه رژيم اسالمی ايران را ھارتر کرده است از يک سو رشد و گسترش اعتر

پراکندگی اين اعتراضات و غير متشکل بودن آنھا و عدم پشتيبانی وسيع کارگران و نيز عدم اعتراض اجتماعی به اين 

از اين تاريخ « اعالم کرد ١٣٩۴ ]قوس[با آگاھی از اين وضعيت است که دادگستری رژيم اسالمی در آذر. ستم ھاست

  . گذاشته و می گذاردءو آن را به اجرا» .ھا، برخورد خواھد شد  و اخالل در نظم شرکتبا ھرگونه تجمع غير قانونی

گفتيم و اکنون تکرار می » شليک مزدوران رژيم اسالمی سرمايه به کارگران بيکار« در اعالميۀ ١٣٩۴دی جما در 

ًئما بستر مبارزۀ توده ھای ھمين معضالت دا. رژيم سرمايه داری اسالمی عامل فقر، تورم و بيکاری است«: کنيم که

رژيم جمھوری اسالمی از حل اين مشکالت . مردم به ضد رژيم را به وجود می آورد و نارضايتی آنان را تشديد می کند

استثمار سرمايه و ستم ھای رژيم اسالمی در . طبقۀ کارگر و زحمتکشان از ستم سرمايه داری در رنجند. عاجز است

بنابراين آنان راھی جز اين ندارند که دوشادوش ھم، و متحد و متشکل . اعی کارگران استحال نابودی کامل ھستی اجتم

طبقۀ کارگر بايد مبارزات پراکندۀ خود را به . با ھم، بساط جور و ستم رژيم اسالمی و سلطۀ سرمايه را درھم بشکنند

فع ارتقای مبارزۀ انقالبی خود استفاده نيروی سازمان يافته و متحد تبديل کند و از شرايط ضعف و ناتوانی رژيم به ن

  ».کند

رژيم جمھوری اسالمی می « :گفته ايم و اکنون تکرار می کنيم که» بخشنامه ای که بوی خون می دھد«ما در اعالميۀ  

تواند اعتراضات و اعتصابات کارگری را تا زمانی که کوچک و محلی اند سرکوب کند، ولی نمی تواند مبارزه ای را 

اين مبارزه ھنگامی که تحت فشارھای درونی خود گسترش يابد و به نقطۀ . عماق جامعه جاری است نابود کندکه در ا

جوش برسد، ھمچون طغيان دريا ناگھان ريشه و بنياد اين رژيم را از جا خواھد کند و آن را به قعر گورستان تاريخ فرو 

. نداريم) کارگران و ساير زحمتکشان(ش روی تودۀ مردم  پيانقالب سياسیما ترديدی در جنبش تاريخ و . خواھد ريخت

اين . خواھد بود) انقالب سوسياليستی(انقالبی که با به قدرت رسيدن طبقۀ کارگر پيش درآمد انقالب اجتماعی پرولتاريا 

  » !نداحقايق ترديد ناپذير
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