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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

  
  بھروز سورن

  ٢٠١۶ جون ١٠
  

 ! شالق می خورند"بافق"اينبار کارگران معدن 
  

  
ه خودی چنانچه به  مبارزات مردم کشورمان نظری داشته باشيم در می يابيم که جنبش ھای خودبۀچنانچه به تاريخچ 

رغم دستاوردھای موضعی آنھا اما تنھا در خاطره ھا باقی خواھند ماند و در تجارب کارگری دسته  وقوع بپيوندند علی

 وليت شان در جھت تشکلؤبش بيش از ھر زمان ديگر بر حجم مسن اين جنھم از اينرو حاميان و فعاال. بندی خواھند شد

 سستی و خودمحوری اين طيف جز خالف جريان حرکت ،ھر گونه اھمال. يابی و ھمبستگی کارگران افزوده شده است

توان  طوری که میه جنبش کارگری در سال ھای اخير نشان داده که دارای مختصات جديدی است ب. کردن نيست

 معلمان و ساير ،یئ پيوند سراسری آن با جنبش دانشجو ھمبستگی و، ايران را مشروط به سازماندھیجنبش کارگری

تواند در آينده تار و پود نظام سرمايه داری درنده و زشت   دارای پتانسيلی بالقوه فرض کرد که می،اقشار اجتماعی

  .خوی جمھوری اسالمی را به باد بسپرد

*****  

 بيرون نيامده است که خبر آق دره تکابان از شوک مجازات شالق کارگران معدن طالی  کارگری کشورمۀھنوزجامع

 در جرايد حکومتی منتشر بافقبرای کارگران شرافتمند اعتراضی معدن زغال سنگ ) !تعليقی( شالق ۀاحکام وحشيان

ه کارگران ايران نمی ی عليئداران مرزی برای اعمال قرون وسطارژيم تا به دندان مسلح حامی سرمايه . شده است

اعتراضات .  تشکل يابی قرار دارندۀدر مرکز اين ھجوم کارگرانی قرار دارند که متشکل و يا در حين و پروس. شناسد

 حق شان ابعاد تازه ای هموازات ھجوم سرمايه و ابزار سرکوب حاکميت به مطالبات به کارگری در سال ھای اخير و ب

 داده ھای اين مبارزات و اعتراضات خاطر ۀمجموع. عتراضات ديگر نجومی شده استآمار و ارقام اين ا. يافته است

  .  موجود و آتشی زير خاکستر نھفته استۀنشان می کند که تالطمی در سطح جامع
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ه خودی چنانچه به  مبارزات مردم کشورمان نظری داشته باشيم در می يابيم که جنبش ھای خودبۀچنانچه به تاريخچ

رغم دستاوردھای موضعی آنھا اما تنھا در خاطره ھا باقی خواھند ماند و در تجارب کارگری دسته  د علیوقوع بپيوندن

 وليت شان در جھت تشکلؤن اين جنبش بيش از ھر زمان ديگر بر حجم مسھم از اينرو حاميان و فعاال. بندی خواھند شد

و خودمحوری اين طيف جز خالف جريان حرکت  سستی ،ھر گونه اھمال. يابی و ھمبستگی کارگران افزوده شده است

توان  طوری که میه جنبش کارگری در سال ھای اخير نشان داده که دارای مختصات جديدی است ب. کردن نيست

 معلمان و ساير ،یئ پيوند سراسری آن با جنبش دانشجو ھمبستگی و،جنبش کارگری ايران را مشروط به سازماندھی

 تار و پود نظام سرمايه داری درنده و زشت ۀتواند در آيند سيلی بالقوه فرض کرد که می دارای پتان،اقشار اجتماعی

  .خوی جمھوری اسالمی را به باد بسپرد

ی شدن اين ئرسانه . ی شدئ به سرعت رسانه آق دره تکابخبر مربوط به شالق زدن کارگران معترض معدن 

فراخوان محکوميت اين داغ ننگ جمھوری اسالمی از ھر . توان موفقيت حاميان اين جنبش دانست اعتراضات را می

ه شکل خودبه سوی اين فراخوان ھا به طور کلی به سو داده شد و موج حمايت و پشتيبانی حاميان حقوق کارگران ب

را محکوم نمود و به   سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آنی کهئتا جا. خودی سازمان يافت

  . ھفده کارگر معدن آق دره اشاره کرده استشالق خوردن

جمع وسيعی از چھره ھای . ن کارگری يکی پس از ديگری اين اقدام وحشيانه را محکوم کردند نھادھا و فعاال،سنديکا ھا

شناخته شده از ھنرمندان و نويسندگان ھمچنين کانون نويسندگان ايران به جمع محکوم کنندگان پيوستند و بدين ترتيب به 

ه  توان گفت که کارگران اين معدن و ب ت میأبه جر. موج محکوميت شالق زدن به کارگران ابعادی گسترده تر دادند

  . توانند  در کنار خود صفی طوالنی از مدافعان حقوق خود را ببينند ويژه شالق خوردگان می

 نويسندگان و فرھيختگان و وکالی کشورمان نشان دادند که از عيار و بلوغ صنفی و سياسی باالئی ، ھنرمندان،کارگران

. ھا را و حضور و وجود آنھا را  ناديده بگيرد و ھر گام ناپاک خود را بی پاسخ بشماردتواند آن برخوردارند و نظام نمی

ولين قضائی اش در داخل و خارج کشور صورت پذيرفت ؤتجمعات و تظاھرات اعتراضی به سيرت پليد حاکمان و مس

  :یئ اعتراضات رسانه ۀدر پھن. و اين اعتراضات ھمچنان ادامه دارد

  !پاسخ حق طلبى کارگران شالق نيست جمعی ۀبياني

  .ی از اين موج اعتراضی بودندئاعتراضی سايت گزارشگران نمونه ھاو ھمچنين فراخوان 

مراه با متن انگليسی برای  ھ-صدای پای بربريت و برده داری ھمچنان می آيد : فراخوان اعتراضی گزارشگران

  !ارسال به نھادھا

بر .  مدت زيادی پس از وقوع آن صورت گرفته استآق دره تکابی شدن شالق زدن به کارگران معدن طالی ئرسانه 

طبق گزارشات دو ماه پس از شالق زدن و اجرای حکم قضائی مصادف با سفر رياست جمھور به منطقه به اطالع 

  . سرکوب کارگران داردۀن از وحشت رژيم و سانسور گستردعموم رسيده است و نشا

ی ئاسر کشور در خفا و سانسور رسانه دھد که بسياری از جنايات رژيم در سرکوب کارگران در سر اين نکته نشان می

ولين حاکم نيز شد و کار به ؤ مشخص موج اعتراضات باعث واکنش مسۀکه  در اين زمين نآحال . صورت می گيرد

 ماستمالی آن و يا ارجاع جرم به خود ،دنبال توجيه قضيهه تا جائی که ھر کدام از آنھا ب. ای داخل رژيم کشيدرسانه ھ

  . کارگران رسيد
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ی رژيم در داخل کشور مواجه ئرض با سرکوب وحشيانه و قرون وسطانکته اينجاست که در شرايطی که کارگران معت

 به رژيم و دستگاه ً برگذار می شود و علنا نمايندگان جمھوری اسالمی سازمان جھانی کار باحضور ۀ اجالس ساالن،اند

  .  بين المللی می بخشدۀسرکوبش وجھ

 برسازمان جھانی کار پوشيده نيست که جمھوری اسالمی از طرق مختلف و با روش ھای بسيار متفاوت علنی و ًقطعا

و به روش ھای وحشيانه و قھرآميز با کارگران غيرعلنی با حيات و حضور تشکلھای کارگری و معلمان در ستيز است 

 محروميت از حقوق  و يا پشت ميله ،ن کارگری ھم اکنون تحت تعقيب رو می شود و بسياری از فعااله کشورمان روب

سر می برد و ه  در اعتصاب غذا بجعفر عظيم زادهن کارگری ھمانند داند که فعاال  میًقطعا. سر می برنده ھای زندان ب

طور مشکوکی به ه  بشاھرخ زمانیزندان ھای اين رژيم به حبس ھای طويل المدت محکوم می شوند و يا ھمانند يا در 

  . قتل می رسند

 خود تنھا راه را خودکشی در صحن ۀحتما می دانند که بسياری از کارگران برای رساندن فرياد دردمند و حق طلبان

 می دانند که پيکر سازندگان و توليدکنندگان شريف ًحتما .يابندکارخانه ھا  و يا مقابل مجلس يا وزارت کار می 

 پر زخم است و از چنگال سرمايه داران حاکم خون ،ندبرابر زير خط فقر زندگی می کنندچکشورمان که با دستمزد ھای 

  !می چکد

ن کشورمان و کيدی است بر ضرورت مبرم تالش برای ايجاد ھمبستگی عمومی کارگراأھمزمانی وقايع بار ديگر ت 

عنوان سه رکن استوار ايستادگی و مقاومت در برابر نظم ه  معلمان و دانشجويان ب،اتحاد پر معنای کارگران

  . سرمايه داری حاکمۀافسارگسيخت

٠٧/٠۶/٢٠١۶  

 

 

 


