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 ! تحصن کارگران بيکارۀسرکوب وحشيان
پويا "يکار و اخراجی شرکت  نيرو ھای سرکوبگر جمھوری اسالمی به تحصن مسالمت آميز کارگران بۀيورش وحشيان

 ديگری از وحشيگری رژيم ضدکارگری جمھوری اسالمی ۀجلو) معدن طالی آغ دره( تکاب آذربايجان غربی "زرکان

  .را با برجستگی تمام در مقابل چشم ھمگان به نمايش گذاشت

 روز بود جھت ٢٠ود  ، نيرو ھای انتظامی و امنيتی به کارگرانی که حد١٣٩۶ ]جوزا[ خرداد ماه٢٥روز پنجشنبه 

 در ورودی اين معدن مبادرت به تحصن و نصب چادر کرده بودند،  ۀدستيابی به فرصتی شغلی در نزديکی محوط

بر اساس  .   آن ھا را مورد ضرب و شتم قرار دادندۀوحشيانه حمله کرده و کارگران بيکار، جويای کار و خانواد

 ۀن مجروح شدند و چند زن از خانوادا نفر از متحصن١٣ که حداقل گزارشات منتشر شده، شدت حمله به گونه ای بود

در جريان اين سرکوب وحشيانه، ده کارگر جويای کار نيز .  بيھوش شدندپوليسکارگران معترض بر اثر ضربات 

 ضرب و شتم و سرکوب کارگران معترض و خانواده ھای بی گناه آنان که خواستی جز کار و نان و.  بازداشت گرديدند

امنيت شغلی نداشتند، يک بار ديگر نشان داد که دولت کارگر ستيز روحانی جنايتکار تا چه حد در عزم خود برای 

اين اقدام ننگين نيروھای سرکوبگر رژيم ، ھمچنين ماھيت رسوا و کثيف .  کارگر مصمم و پيگير استۀسرکوب طبق

 عربده ھای آنان برای دفاع از روحانی و دار و دسته تمامی کاسه ليسان بورژوازی حاکم را افشاء کردکه ھنوز صدای

ی دادن به وی در گوش کارگران ستمديده و مبارز باقی أاش در نمايشات انتخاباتی اخير و دعوت از کارگران برای ر

  .مانده است

ھای انتظامی اما ماجرا چه بود و اين کارگران و خانواده ھای محروم آن ھا به کدامين گناه دچار خشم مزدوران نيرو

دره اوليا ، وسط و سفلی ، و شھر تکاب ھستند،   از اھالی چھار روستای انگورد ، آقًشدند؟  کارگران متحصن که اکثرا

اين معدن در مراتع روستاھای ما ": ن در رابطه با دالئل اعتراض و سرکوب خود می گويندااز زبان يکی از معترض

فقط چند نفر از اھالی روستاھای ما در اين .  در اين معدن غير بومی ھستندواقع شده است، اما بيشتر کارگران شاغل

:  صحبت ھايش می گويدۀھمين کارگر معترض جويای کار در ادام.  "معدن کار می کنند، آن ھم با قراردادھای فصلی

اعتراض . صن زديم اعتراض به بيکاری شديد، از بين رفتن مراتع مان و قراردادھای فصلی، دست به تحۀما به نشان"

 اطالعات سپاه فراخواندە ۀدر روزھای گذشته، چندين نفر از ما به ادار. حق استه ما مسالمت آميز و خواسته ھايمان ب

   ". تحصن با اتھام اقدام عليه امنيت ملی مواجه خواھيم شدۀشدە بودند و تھديد شده بودند که در صورت ادام
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 اين ارگان سرکوب ۀ اطالعات سپاه و عمل به وعدۀست به دنبال تھديدات اداربه رغم آن که نيروھای سرکوب دولت در

جمھوری اسالمی با " کارگری"جھنمی، وحشيانه به کارگران متحصن و مقاوم حمله بردند، اما بلندگوھای رسوای 

 معدن، ۀمحوطدر " حضور مستمر جويندگان کار"دروغ پراکنی آشکار مدعی شدند که نيروھای انتظامی تنھا به دليل 

   .شدند" مداخله"گشته بود، مجبور به " اھالی شاغل"برای " مشکل"که موجب بروز 

 با کارگران بيکار که بيشتر از اھالی روستای آغ دره بودند یدر مورد ھجوم و برخورد خشونت آميز نيروھای انتظام

به تحصن مسالمت آميز ما ، متوسل به آن ھا برای پايان دادن : "يک شاھد عينی به آژانس خبرگزاری موکريان گفت

  ."زنان می خواستند از اين اقدام جلوگيری کنند ولی آن ھا ھر کسی را که اعتراض می کرد ، کتک می زدند. زور شدند

يکی ديگر از اين کارگران در توضيح وضع وخامت بار کارگران و ظلم و اجحاف صاحبان معدن و ارگان ھای دولتی 

سر می برند اما ه ساكنان منطقه در فقر شديد ب:  گزارش به محل درگيری رفته اند می گويدۀھت تھيبه خبرنگارانی که ج

 را از ديگر مناطق برای كار به اين معدن آورده ئیولين معدن طالی آغ دره، كارگران بومی را اخراج و كارگرھاؤمس

  .اند

 در فضا ھای اينترنتی منتشر شده است، آشکارا نا سرکوب متحصنۀلم ھائی که از صحنفگفته ھای کارگران معترض و 

نشان می دھند که خواست داشتن شغل در معدنی که با نابودی مراتع زحمتکشان منطقه به راه افتاده يک خواست طبيعی 

کارگران متحصن و خانواده ھای شان می باشد که وحشيانه و با زبان سرکوب و زور آشکار از طرف حکومت پاسخ 

  .گرفته است

 شان در چند سال پيش منجر ۀ مبارزات کارگران اين معدن که خواست دريافت حقوق ھای معوقۀمچنين توجه به سابقھ

ولين معدن طالی آغ دره با ؤ روشن می سازد که مسً کارگر و  شالق خوردن تعدادی از آن ھا شد، کامال١٧به بازداشت 

ی که می توانند کارگران محلی را برای کار در معدن استخدام استفاده از تجارب ضد انقالبی شان، در تالش اند تا جائ

چرا که می دانند کارگران محلی به دليل روابط خانوادگی و محلی فيمابين شان در قياس با کارگران غير بومی .  نکنند

گی، حق شان دست به تجمع زده و به خاطر روابط محلی و خانواده راحت تر می توانند برای تحقق خواست ھای ب

در نتيجه کارگران محلی می توانند فشار ھای بيشتری به .   مورد حمايت اھالی قرار می گيردًتجمع شان ھم سريعا

ھمين امر يعنی چشم پوشی از استخدام کارگر محلی در شرايط فقر و . سرمايه داران و معدن داران سودجو بياورند

حق آنان به صورت تحصن ه شده و  منجر به اعتراضات ببيکاری شديد باعث اعتراض کارگران اخراجی و بيکار 

 .گشت

يکی از نکاتی که در جريان مبارزات کارگران اخراجی معدن طالی آغ دره و کارگران بيکار جويای کار بار ديگر با 

ل به دنبا.  کار از کارفرمای معدن مزبور بودۀ ادارۀبرجستگی در مقابل کارگران قرار گرفت ، برخورد جانبداران

 تعاون کار ورفاه اجتماعی آذربايجان غربی، ۀيورش نيرو ھای امنيتی و انتظامی به کارگران معترض، مدير کل ادار

 دروغ ۀولين معدن طال و نيرو ھای سرکوبگر جمھوری اسالمی طی انتشار اطالعيه ای به اشاعؤدر دفاع تمام قد از مس

ولين ضمن ؤبوده و مس"  دسته جمعی اھالی و کارگران معدننزاع" اتفاق افتاده ۀمتوسل شده و مدعی شد که حادث

چنين ."  و با ھيچ يک از طرفين برخورد تندی نداشتندأ ايفًطرفی تالش در رفع مخاصمه و رفع مشکل را صرفا بی"

 ۀ رنج ديدۀ نيروی انتظامی به کارگران به طور وسيع پخش شده و چندين زن از خانوادۀلم حملفدروغی در شرايطی که 

 آن را در ميان ً کار که مقامات حکومت، وسيعاۀ بيھوش شده اند، معنای بی طرفی ادارپوليسکارگران در اثر ضربات 

کيد أبه خصوص که اين اداره در ھمين اطالعيه ت. کارگران تبليغ می کنند را بھتر در مقابل چشم کارگران قرار می دھد
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در حالی که خواست کارگران ".    افراد مدنظر اھالی را نداردظرفيت به کارگيری تعداد"می کند که معدن مزبور 

  .متحصن استخدام کارگران بومی و از ھر خانواده حداقل يک نفر بوده است

 تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربايجان غربی به روشنی تمام يک بار ديگر نشان داد ۀ سرا پا کذب مدير کل ادارۀاطالعي

گرفته تا با " محافظه کار"و " اصالح طلب"م، دولت موجود در ھر شکل و رنگی از که چگونه در ديکتاتوری حاک

اکنون ھم در شرايط زمامداری . و بی کليد ، حافظ و مدافع بی چون و چرای منافع سرمابه داران می باشد" کليد"

نزاع دسته جمعی اھالی و "روحانی جنايتکار اين قھرمان اعدام ، دولت وی دليل ھجوم نيروی انتظامی به کارگران را 

و تالش برای ميانجيگری بين آن ھا جا می زند تا دفاع تمام قد خود از منافع و خواست ھای سرمايه " کارگران معدن

امر تازه و عجيبی " مملکت امام زمان"چنين برخوردی البته در .  الپوشانی نمايد راداران و کارفرمايان زالو صفت

 را قربانی توصيف می ۶٠ ۀيه جنايتکار با وقاحت و بيشرمی تمام ، جالدان کشتار ھای دھدر شرايطی که ولی فق. نيست

نزاع دسته " نيرو ھای سرکوب به کارگران را مداخله برای پايان دادن به ۀ کار ھم حملۀکند ، چرا نبايد فالن پادوی ادار

  !جلوه دھد" جمعی اھالی و کارگران معدن

 دروغ پردازی ھای دست اندرکاران دولت روحانی، تداوم مبارزات کارگران معدن آغ  فريبکاری ھا وۀاما به رغم ھم

دره و انعکاس وحشيگری نيروی سرکوب جھت پراکنده کردن آن ھا در رسانه ھای گوناگون ، سردمداران جمھوری 

لو بيندازند تا با اسالمی را واداشت تا جھت رفع و رجوع رسوائی که به بار آورده اند، نمايندگان مجلس خود را ج

بکوشند ھمچون ھميشه "  برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکابۀتحقيق و تفحص از نحو"تصويب طرح 

ان محلی و نه سياست کل نظام مأمورموضوع سرکوب کارگران را ماستمالی کرده و آن را حداکثر ناشی از خودسری 

 قادر به پوشاندن ماھيت کارگر ستيز و ضدخلقی جمھوری اسالمی و ئیاما چنين ترفندھا.   حاکم جا بزنندۀسرکوبگران

ۀ  کارگران در سراسر کشور عليه نظام استثمار گرانۀ مبارزات دالورانۀتداوم بی وقف. نيروھای سرکوب آن نخواھند بود

سرمايه داران حاکم که ھر روز با شدت و حدت تمام جريان دارد، نمايانگر ھر چه شديدتر شدن تضاد بين کارگران و 

 سياه دشمنان طبقاتی خود و رژيم ضد خلقی حامی آن ھا را به خوبی ۀبوده و ھمچنين گويای آن است که کارگران ، چھر

   .می شناسند

مبارزات تاکنونی کارگران در سراسر کشور و از جمله مبارزات کارگران معدن آغ دره به روشنی آشکار کرده است 

 حق شان می باشد که به آن ھا امکان می دھد در هگران در جھت دستيابی به مطالبات بکه تنھا اتحاد و پيگيری کار

 سرمايه ۀتجربه نشان داده که دولت در ايران ابزار سلط.  توازن قوای نابرابر کنونی به خواست ھای خود دست يابند

ی اسالمی ھم صرف نظر از  خودش را نمی برد، دولت جمھورۀداران زالوصفت  می باشد و ھمان طور که چاقو دست

به ھمين .  اين که چه کسی بر سر آن قرار گيرد، ھرگز به ضرر کارفرمايان و به نفع کارگران گام بر نخواھد داشت

 تيز مبارزات خود را ۀ ما جھت رھائی خود از اين وضع  ظالمانه چاره ای جز اين ندارند که لبۀدليل کارگران رنجديد

اين .   سمت دھند) خارجی و داخلی( حافظ و مدافع منافع سرمايه داران ۀی اسالمی به مثابدر جھت نابودی رژيم جمھور

 حاکم را حفاظت می کند و ۀو اعمال يک ديکتاتوری مبتنی بر سرنيزه، نظم ظالمان  با دار و شکنجه و زندانًرژيم اساسا

  . مسلحانه وجود نداردۀبرای نابودی آن راھی جز توسل به مبارز

  کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانۀماھنام: ز به نقل ا
 ١٣٩۶ ]سرطان[ ، پانزدھم تير ماه۴٢ ۀشمار

 

 


