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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  گزارشگران

 ٢٠١۶ می ٢٩
  

  :فراخوان اعتراضی گزارشگران
 !صدای پای بربريت و برده داری ھمچنان می آيد

   

  
طوری که اين ه  کارگران زحمتکش اين معدن فرود آمده است بۀشالق استثمارگران و حاميان دولتی آنھا بر پشت خميد

بدين .  را تداعی کرده استئی جوامع برده داری قرون وسطائی مناسبات و احکام جزا،اقدام  غير انسانی و تکاندھنده

 بر ،تحت سخت ترين شرايط کار حاضر به ادامه کاری ھستندترتيب داغ ننگ شالق زدن کارگران شريف اين معدن که 

  .ولين قضائی جمھوری اسالمی حک شده استؤو مس)  دولت تدبير و اميد ،رھبران( پيشانی 

*****  

  ! به بشريت،به کارگران و زحمتکشان جھان

  ! سنديکا ھا و اتحاديه ھا،به نھادھای کارگری

  !به وجدانھای بيداردر جھان

 در شرايطی که دستمزد ،ارگران ايران دشوار ترين شرايط کاری و زندگی پر مشقت خود را می گذراننددر حالی که ک

 در برھه ای که ھنوز صفير گلوله ھای کارگر کش آنھا در خاتون ،ناچيز وبارھا زير خط فقر به آنھا تحميل شده است

خبر رسيد که احکام .  اسالمی ورق خورد حيات کارگر ستيز جمھوریۀ برگی ديگر از تاريخچ،آباد شنيده می شود

تکاب از استان آذربايجان غربی به " آق دره"پرداخت جزای نقدی و شالق عليه ھفده کارگر معترض معدن طالی 

  .  درآمده استءاجرا

طوری که اين ه  کارگران زحمتکش اين معدن فرود آمده است بۀشالق استثمارگران و حاميان دولتی آنھا بر پشت خميد

بدين .  را تداعی کرده استئی جوامع برده داری قرون وسطائی مناسبات و احکام جزا،قدام  غير انسانی و تکاندھندها
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 بر ،ترتيب داغ ننگ شالق زدن کارگران شريف اين معدن که تحت سخت ترين شرايط کار حاضر به ادامه کاری ھستند

  . ولين قضائی جمھوری اسالمی حک شده استؤو مس)  دولت تدبير و اميد ،رھبران( پيشانی 

اين واقعه بار ديگر نشان داد که استبداد حاکم تا چه اندازه و مقياس در خصومت با حقوق شريف ترين شھروندان کشور 

 ماه حبس تعزيری ٣٧ ضربه شالق و ١٠٠بر طبق گزارشات منتشر شده ھرکدام از متھمان رديف اول تا پنجم به . است

محکوم شده اند و اين احکام در روزھای  ماه حبس تعزيری ٣٧ ضربه شالق و ۵٠يف ششم تا ھشتم به و متھمان رد

  .  درآمده استءاخير به اجرا

 عمق تحجر ۀ اعالن جنگی است علنی که نشاندھند،ولين قضائی جمھوری اسالمی عليه کارگرانؤ مسۀاين عمل وحشيان

ه کوب موجود در برابر حق طلبی و برابری خواھی مردم ايران و ب امکانات سرۀو استعداد حاکمان در توسل به ھم

  . ويژه کارگران جان به لب رسيده و معترض کشورمان است

ن صنفی جنبش کارگری را به اسارت می  سياه و سرکوبگر استبداد حاکم ھر روزه قطور تر می شود و فعاالۀپروند

 ، که فعال کارگری در بندئیتا جا. ی طويل المدت محکوم می کنندگيرند و با اتھامات واھی و پرونده سازی به زندانھا

 ما ۀاعتراض عمومی و ھمبسته و يگان . اعتصاب غذا می بيند، تنھا راه اعتراض به شرايط حاکم را"جعفر عظيم زاده"

  .  تنھا ابزار پيشگيرانه از تکرار اين فجايع است، حاکمانۀدر واکنش به اين اقدام زبونان

 فرھنگی و اجتماعی ضمن محکوم کردن اين اعمال ضد انسانی و شنيع عليه کارگران ، سياسی ، کارگرینما فعاال

 مترقی و حقوق بشری می خواھيم که در کنار و در مقام ، از تمامی نھادھای کارگری،تکاب" آق دره"معدن طالی 

و بانگ رسوائی و محکوميت عامالن و پشتيبانی از کارگران قربانی اين اقدام ضد کارگری و وحشيانه قرار گيرند 

  .صدا در آورنده را ھر چه پر طنين تر و در سراسر جھان ب مجريان آن

   

  گزارشگران

٢۶.٠۵.٢٠١۶  

 

 


