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 ٢٠١۶ اگست ٢١
  

 !ضرب و شتم کارگر و محبوس کردنش در قفس سگ
  

 حاکم با وضوح تمام نشان ۀی وابست رژيم حامی نظم سرمايه دارۀ جمھوری اسالمی به مثابۀ سرکوبگرانۀتاريخ سلط

شان تاکنون از ھيچ جنايتی دريغ  حقه داده است که اين رژيم ددمنش در سرکوب کارگران و پايمال کردن حقوق ب

چنان شرايط توصيف ناپذيری را برای کارگران شکل داده که روزی نبوده  اين ديکتاتوری لجام گسيخته آن. نکرده است

به ھمين دليل ھم وقتی خبرگزاری ھای .  جديدی از سوی کارفرمايان عليه کارگران نبوده باشيمۀکه شاھد ترفند و دسيس

 امسال خبر دادند که در کرج ، کارفرمای زالو صفت يک کارگاه مبل سازی در مقابل ]سرطان[خود رژيم در تيرماه

ز پيش طرح ريزی شده ، دو کارگر  اۀ شان ، با برنامۀدرخواست برخی کارگر ھايش مبنی بر پرداخت حقوق ھای معوق

طلبکار را با ضرب و شتم دستگير و در قفس سگ ھا محبوس نموده، اين اقدام ضد کارگری با ھمه دردناکی اش چندان 

 .نمی توانست تعجب کسی را برانگيزد

ا مورد در جمھوری قتل و جنايت که ھر روز ھر کارفرمائی با توسل به نيروی سرکوب دولتی به شکلی کارگران ر

 کل کارگران بھتر مھيا نمايد، ۀاذيت و آزار قرار داده و گاه به زندان می اندازد تا شرايط را برای استثمار وحشيان

گر خود به ھمان کاری دست بزند که ھمواره نيروی  کارفرمای رذل ھم با ايادی سرکوبراستی چه تعجبی دارد که يکب

 . استش برايش انجام می داده  اسرکوب رژيم حامی

 يعنی ھمان قوانينی که در -  رژيم شان ۀ سرمايه دار آن چنان خود را از قوانين خودساختۀکه عناصر خود طبق البته اين

ليس و و آزاد احساس می کنند که بی توجه به نقشی که در اين قوانين به نيروی پ- ھمه جا به نفع آن ھا تنظيم شده 

 شرايط ۀايف نيروی سرکوب را به دوش می گيرند، خود منعکس کنند اجرای وظًسرکوب داده شده ، خود مستقيما

دھشتناکی است که جمھوری اسالمی به قيمت به خاک و خون کشيده شدن کارگران برای بورژوازی حاکم به وجود 

گران  جان کارۀبی قانونی، قانونی شده که سرمايه داران و ايادی شان با آن برای کشيدن تمام و کمال شير. آورده است

از ھيچ ترفند بيشرمانه ای روی گردان نيستند و از اين طريق بھشت ادعائی شان را برای خود به جای آسمان در زمين 

 .شکل داده اند

 ايران که ديکتاتوری روبنای ذاتی آن می باشد، ۀگرچه اين واقعيتی انکار ناپذير است که در نظام سرمايه داری وابست

ی در امان نيست ، اما اين بی حقی و اين تعرض به حقوق کارگران و رنجبران امروز ھيچ حقی از تعدی قدرت دولت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

گاه چنين بيشرمانه و بدون پوشش در مقابل چشم ھمگان به نمايش گذاشته نشده  چنان ابعادی به خود گرفته است که ھيچ

  .بود

حرکت شان می باشد فراموش نکرده اند که مدتی پيش  کارگر راه نمای ۀ کسانی که آرمان ھای طبقۀکارگران آگاه و ھم

پرداخت حقوق   خود را بدونۀ کارگر کارخان١۵٠ اشکان چينی در قزوين ھر چند ماه يکبار حدود ۀکارفرمای کارخان

 از کارگر بی مزد سود ًاخراج کرده و مبادرت به استخدام کارگران جديد می نمود و به اين ترتيب برای چند ماه عمال

گاه دولتی و به شکی نبود و نيست که اين کارفرمای بی شرم تنھا با پشتيبانی عناصر قدرتمندی در دم و دست. جستمی 

در . ی که جمھوری اسالمی بر قرار ساخته قادر به چنين کاله برداری و سودجوئی از کارگران شده بوداتکای بی قانوني

 ۀارفرمای مبل سازی کرج که به جای پرداخت دستمزد معوق کۀچنين شرايطی و در چنين رژيمی است که عمل رذيالن

  .کارگران خود، آن ھا را در قفس سگ زندانی می کند ، تعجبی بر نمی انگيزد

 رژيم حافظش جمھوری اسالمی، که ھيچ حقی ۀواقعيت اين است که در سيستم سرمايه داری وابسته و در زير سلط

ه نمی شود رويداد ھائی نظير آن چه در باال به آن ھا اشاره شد اموری برای کارگران و ستمديدگان به رسميت شناخت

 ماه حقوق کارگر را نمی پردازند و جای ديگر کارگر معترض را که تنھا ١۴يک جا . طبيعی و ذاتی وضع کنونی است

اخت طلب خواھان پرداخت دستمزد معوقه اش شده بازداشت و به شالق می بندند و حال کارفرمائی ھم به جای پرد

 کارفرمايان و رژيم حامی آن ۀ ترفندھای رذيالنۀافشای ھم. کارگرش، کارگر طلبکار را در قفس سگ زندانی می کند

ھا عليه کارگران و آشکار ساختن شرايط ظالمانه و بس دھشتناکی که آن ھا برای کارگران ايران به وجود آورده اند، 

 وحشتناکی برای ۀعه دريابد که سرمايه داران چه شرايط استثمارگرانيکی از ملزومات کار مبارزاتی است تا کل جام

واقعيت ظلم و ستم بی حد و حصر ! کارگران به وجود آورده اند و چرا خانواده ھای کارگری مدام از ھم می پاشند

 دانسته صاحبان سرمايه و دولت حامی شان بايد ھمواره به طور ھر چه مشخص تر در معرض ديد ھمگان قرار گيرد تا

شود چه شرايط نکبت باری در جامعه باعث می شود تا ھر روز بر جمعيت کارتن خواب ھا، متکدی ھا، تن فروش ھا، 

 ستمديدگان با فريادی رسا به صدا درآيد که بدون ۀمعتادان و غيره در جامعه افزوده می گردد؛ تا اين حقيقت بر ھم

گھبان آن يعنی جمھوری اسالمی، نه کارگران و نه کل جامعه قادر به  موجود و بدون نابودی سگ نۀنابودی نظم ظالمان

  .رھائی از اين شرايط رنج آور نخواھند بود

 حاکم باشد تا چشم انداز رھائی کارگران و برقراری سوسياليسم ۀنظم ظالمان  کارگران بايد نابودیۀسمت اصلی مبارز

  .به واقعيت تبديل شود

 

  خلق ايرانئی، ارگان کارگری چريکھای فدا کارگری ۀماھنام: به نقل از 
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