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  !شالق سرمايه بر پيکر کارگران 
  معدنۀ کارگر اخراج شد١٧ ، حکم شالق ١٣٩٥ ]ثور[رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی در اواخر ارديبھشت

 به خاطر اخراج بيش از ٩٣ سال ]جدی[که در جريان اعتراضات دی ماهرا واقع در آذربايجان غربی "  درهقآ"طالی 

گی خود  و بار ديگر ددمنشی و جنايت پيش در آوردء اجراۀ به مرحل، تن از ھمکاران خود دست به تجمع زده بودند٣۵٠

  .را به ھمگان نشان داد

 خويش به تحمل ضربات ۀ کارگران معترض به جرم درخواست حقوق اوليه و عادالنالبته اين اولين باری نيست که

 تالشی ۀرغم ھم شالق محکوم می شوند ، منتھی ديکتاتوری حاکم با اجرای چنين حکم تبھکارانه ای نشان داد که علی

ير در انظار بين  و اميد و تدبتغيير کريه خويش با پوشش ھای اصالح و ۀکه در سطح جھانی برای بزک کردن چھر

کند ، وقتی پای منافع مادی خود و مبارزات و مطالبات بديھی کارگران و زحمتکشان در ميان است ، از ھيچ  المللی می

 کارگر زحمتکش معدن در ميان اوج نفرت ١٧ در حق آنان کوتاھی نمی کند و از اين روست که  ئیجنايت قرون وسطا

.  نقدی گشتندۀ ھزار تومان جريم۵٠٠شده و برخی از آنان مجبور به پرداخت  ضربه شالق محکوم ١٠٠ تا ٣٠مردم به 

و خانواده ھای شان فرود آمد نه به خاطر ايجاد بلوا "  درهقآ" کارگران ۀشالقی که بر پيکر محروم و رنجديده و گرسن

 دژخيمان ۀ و نمايش ارادئیاتوسط کارگران و يا ساير اتھامات رسوای کارفرمايان عليه آن ھا ، بلکه به خاطر قدرت نم

اين شالق کثيف سرمايه بر پيکر . حاکم برای خفه کردن ھر گونه تالش به منظور احقاق حقوق انسانی کارگران است

 ننگی ست که ھيچ ۀاين اقدام ضد خلقی لک. کارگران محرومی ست که تنھا خواھان حقوق صنفی و انسانی خود شده اند

   .مھوری اسالمی پاک نخواھد شدگاه از دامن رژيم جنايتکار ج

  ٭٭٭

دومين معدن طالی ايران و يکی از بزرگ ترين معادن طال در خاورميانه می باشد که بيش از "  درهقآ"معدن طالی 

 قآ"که پيمان کار اصلی معدن طالی " پويا زرکان" شرکت ١٣٩٣ سال ]جدی[ دی ماه۶در .    طال داردۀ تن ذخير٣٠

اين .  اين که قرارداد شان تمام شده از کار اخراج کردۀ از کارگران زحمتکش را به بھان نفر٣۵٠می باشد ، " دره

ّرو شد و بالفاصله عمال سرمايه داران به سرکوب آن ھا ه  ساير کارگران مبارز روبۀاخراج با اعتراض حق طلبان
ر معدن ، دست به خودکشی زدند  کارگر در اعتراض به سرکوب آنان توسط نيروھای نگھبانی د٣در آن روز . پرداختند

کارفرمايان معدن با توجه به نفوذ شان در دستگاه .  که با کمک و مدد رسانی ساير کارگران از مرگ نجات يافتند
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به " بی احترامی" رژيم ، کارگران مبارز را به ايجاد جنجال و اغتشاش در محيط کار و تخريب اموال شرکت و ئیقضا

 فاسد جمھوری اسالمی به سود کارفرما پذيرفته ئیاز سوی دستگاه قضا" جرائم"که تمام اين نگھبان شرکت متھم کردند 

  .شدند و عليه کارگران اعالم جرم شد

روست دست به چنين جنايت ه  که با آن روبئیولی چرا رژيم جمھوری اسالمی در شرايط کنونی با ھمه بحران ھا

بان به شالق می بندد ، با وقاحت تمام به پخش تصاوير اين جنايت نيز دھشتناکی زده و در حالی که کارگران را در خيا

  .  پيدا کرد،ی که اين رژيم ددمنش در آن احاطه شده استدر شرايط بحرانياقدام می کند؟  پاسخ را می توان 

بی  انقالۀ به قدرت رسيدنش ، يعنی در زمانی که روحيۀرژيم جالد جمھوری اسالمی درست ھمانند سال ھای اولي

فضای جامعه را احاطه کرده بود و جامعه دارای پتانسيل قوی مبارزاتی بود ، برای به عقب راندن توده ھا و ايجاد 

فضای رعب و وحشت و نا اميدی ، دست به جنايات وحشتناکی زده و اختناق  را در ھر گوشه ای از جامعه مستولی 

قی ديده می شد از طرف جمھوری اسالمی به شدت سرکوب ھر جا که کوچک ترين نشانه ای از دادخواھی و تر. کرد

در آن زمان سردمداران جمھوری اسالمی نه تنھا ھيچ تالشی در جھت پنھان نگه داشتن جنايات خود نمی . می شد

 خبر اعدام جوانان و نوجوانان ، زنان باردار و ھم چنين ديگر وحشی ًکردند، بلکه در بوق و کرنا و در مالء عام وسيعا

گری ھای خود در خيابان ھا را با آب و تاب و به کمک آيات و احاديث مذھبی در سطح عمومی در جامعه پخش می 

امروز نيز . ھدف شان آن بود که با ايجاد فضای رعب و وحشت در ميان مردم ، آن ھا را از مبارزه باز دارند. کردند

و به اصطالح اصالح طلب از خود در سطح " مدنی "ۀچھرمی بينيم که چگونه اين رژيم در حالی که برای نشان دادن 

ن سياسی را پخش ر ھزينه می کند ، در ھمان حال خودش اخبار مربوط به دستگيری و زندان فعاالالجھانی ميليون ھا د

  .می نمايد ، و يا در ھر گوشه ای از ايران ، در مالء عام اعدام ھای خيابانی بر پا می کند

حق کارگران است که ه  در شرايط تشديد فقر و گرسنگی و بی خانمانی و اوج يابی اعتراضات بدر چنين شرايطی يعنی

 مورد نفرت مردم ً کارگر معدن را با عکس ھای بدن ھای مجروح شان ، که قطعا١٧جمھوری اسالمی خبر شالق زدن 

ار رژيم دشمن اصلی خود يعنی اين ب.  منعکس می نمايدً رسانه ھای خود وسيعاۀ در ھم، جھان قرار می گيردۀآزاد

کارگران را مورد چنين توحشی قرار داده تا بتواند به خيال خام خود پيامی را به ديگر کارگران معترض منتقل کرده و 

در واقع می " درهق آ"رژيم با زھر چشم گرفتن از کارگران . مبارزات کارگری را به عقب نشينی و سکوت وادار کند

 کارگر ايران ۀ نمی دانند که طبقئیاما اين جانيان نشسته در کاخ ھای شان ، گو. ل جامعه بدھدخواھد درس عبرتی به ک

 به عقب نخواھد نشست ، چرا که در حقيقت ميليون ھا تن از کارگران محروم و ئیبا چنين جنايت ھر چند کريه و رسوا

ت و گوشت خود لمس می کنند و در نتيجه خانواده ھای شان ھر روز شالق فقر و گرسنگی و تحقير سرمايه را بر پوس

زيستن در چنين شرايطی ، ھر لحظه از زندگی شان با درد و رنج و شکنجه می گذرد و به ھمين دليل ھم آن ھا به طور 

  .ملموس چيزی برای از دست دادن ندارند ، به جز زنجيرھای بندگی که سرمايه داران بر گردن شان افکنده اند

 رژيم حافظ ۀتوسط جمھوری اسالمی به مثاب"  درهقآ" در حق کارگران شريف و زحمت کش توسل به جنايت اخير

سر می برد آشکارا بيانگر ه منافع سيستم سرمايه داری وابسته به امپرياليسم ايران که امروز در اوج گنديدگی خود ب

آن ھا با چنين اعمال .  می باشددرماندگی اين رژيم در مقابل رشد و گسترش مبارزات کارگران در اقصی نقاط ايران

 توده ۀجنايتکارانه که البته اولين بار ھم نيست که به آن متوسل می شوند ، بذر خشمی طوفان زا در دل کارگران و ھم

بی شک اين جنايت جمھوری اسالمی بی پاسخ نخواھد ماند و اين بذر خشم دير يا زود .  ايران می کارندۀھای رنجديد

  . ود را عليه اين رژيم و سرمايه داران خون خوار به بار خواھد آورد طوفان زای خۀثمر

  ٭٭٭
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 جمھوری اسالمی ھمچنين شالقی بر پيکر انديشه ھا و ايده ھای مخرب و باطلی ست که از سوی ۀاقدام جنايتکاران

رسيدن به نيروھای فرصت طلب و سازشکار به طور روزمره در مقابل کارگران به جان آمده ، تبليغ شده و راه 

شالق زدن . حق آن ھا را در چارچوب نظام ھار و ديکتاتور حاکم ، امکان پذير جلوه می دھنده خواست ھای اساسی و ب

 يک جنايت عريان ، بار ديگر نشان داد که جمھوری اسالمی حتی تحمل ۀبه مثاب"  درهقآ"کارگران معدن طالی 

. ديکتاتوری لجام گسيخته قادر است به بقای منحوس خود ادامه دھدمبارزات صنفی کارگران را ندارد و تنھا با اعمال 

 قھر آميز، ً و وسيعاًی شديدان چنين ديکتاتوري فرصت طلبانی است که با ناديده گرفتۀاين واقعيت بيانگر افشای چھر

آن ھا به . يق می کننددر مقابله با جالدان تا بن دندان مسلح جمھوری اسالمی تشو" نافرمانی مدنی" به ًکارگران را مثال

در حالی که . واقع فريب کارانی ھستند که می کوشند مسير مبارزاتی کارگران را از کانال ھای انقالبی منحرف سازند

از ايران شاھد آن ھستيم ، ای  مصائب اجتماعی که ھر روزه در ھر گوشه ۀتنھا راه پايان بخشيدن به جنايات و ھم

کارگران مبارز ايران .  جناح ھای درونی آن می باشدۀژيم جمھوری اسالمی با ھممبارزه جھت سرنگونی انقالبی ر

 سيستم سرمايه داری وابسته خواھند بود که اين رژيم برای حفظ و تداوم آن از اعمال ھيچ وحشی ۀگورکنان نظام گنديد

 را در انجام اين رسالت تاريخی  توان کوشيد تا کارگرانۀاين واقعيت را بايد باور کرد و با ھم. گری روی گردان نيست

  .ياری رساند

  ٢٠١۶ می ٢٩

 

 

 
 


