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   شالق عليه کارگران آق دره،ۀاحکام بربرمنشان
  . شرم آور است وبی پاسخ نمی ماند

 
 وجنايتکار جمھوری اسالمی احکام ارتجاعی پرداخت جزای نقدی وشالق دراواخر ماه گذشته بازھم رژيم سرمايه داری

 ١٠١ ۀکه توسط شعبرا تکاب از استان آذربايجان غربی " آق دره" کارگر شريف وزحمتکش معدن طالی ١٧عليه 

ه اين قابل ذکراست ک.  گذاشتء به اجرا، تجديد نظر استان آذربايجان غربی صادر شده بودۀدادگاه کيفری تکاب و شعب

پيمانکار اصلی معدن   توسط شرکت پويا زرکان ،١٣٩٣ سال ]جدی[  نفر بوده  دردی ماه٣۵٠کارگران که تعدادشان 

با پايان يافتن قراردادھايشان از شرکت اخراج شده بودند، روز ششم دی ماه مقابل شرکت دست به تجمع اعتراضی می 

ترض يورش می برند و در پايان کارفرما به اتھام ايجاد حراست شرکت به کارگران مع  مأموران مزدور زنند که

 ]جوزا[خرداد ماه ۵درھمين رابطه به گزارش ايلنا   . نفر از کارگران اعالم جرم کرده است١٧تخريب عليه  اغتشاش و

ن چني  کارگر وکالت آنھا را برعھده داشته است،١٧ اين  ۀی به پروندئکه در جريان رسيدگی قضاوحيد ياری  ،١٣٩۵

ی که به صورت جداگانه عليه آنھا تشکيل شده بود، به ترتيب در ئ قضا ۀاين کارگران براساس دو پروند: "اظھار داشت 

 در مجموع متھمان . تجديد نظر استان آذربايجان غربی محاکمه شدند١٠ ۀ دادگاه کيفری در شھر تکاب و شعب١٠١ ۀشعب

 جزای نقدی و تحمل ضربات شالق محکوم شده بودند که در نھايت اين پرونده به تحمل مجازات تعزيری حبس، پرداخت

ی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و ئقضابا اعالم گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام 

 نخست که ۀ در پروند. درآمدءمجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شالق در مورد ھرکدام از متھمان به اجرا

صورت مشترک با شکايت شرکت پويا زرکان در مقام کارفرما و يکی از نگھبانان شرکت عليه ھشت نفر از  هب

ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ايجاد «کارگران فصلی معدن تشکيل شده بود اين ھشت نفر به اتھام 

تخريت عمدی تابلوی «و »  غير قانونی نگھبانتخريب لباس و توقيف«، »توھين به نگھبان شرکت«، »ھياھو و جنجال

 بر اين اساس .ی دادگاه بدوی تمامی اين افراد مجرم شناخته شدندأمورد محاکمه قرار گرفتند و براساس ر» شرکت

 سال حبس تعزيری محکوم شدند که اين حکم در ۵ ضربه شالق و ١۵٠ھرکدام از متھمان رديف اول تا پنجم به تحمل 

 ". ماه حبس تعزيری تقليل پيدا کرد٣٧ ضربه شالق و ١٠٠ظر به دادگاه تجديد ن

رژيم سرمايه داری جمھوری . چنين شيوه ھای ضد بشری و بيشرمانه ای نه اولين بار است ونه آخرين آن خواھد بود

با توسل به خشن ترين شيوه ھای ممکن کارگران اسالمی که  مجری اوامر صندوق بين المللی پول و بانک جھانی است  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھمين سه سال پيش بود که  .کند وحامی بی چون وچرای کالن سرمايه داران ورانتخواران ايران است را سرکوب می

بندر امام خمينی چھار کارگر شريف پتروشيمی رازی را به شش ماه حبس و پنجاه ) یئجزا(دادگاه عمومی  ١٠٣ ۀشعب

وبربرمنشانه که بيش از سه دھه است درايران ادامه دارد  ”داعشی“اين گونه اقدامات  .م کرده بودضربه شالق محکو

گرسنگی .شوند  صادر می» توھين و تھديد«و » اخالل در نظم«درپی شکايت مدير عامل شرکت ھا درقالب  اتھام  به 

 رژيم ضد کارگری جمھوری ۀ شناخته شددادن کارگران و خانواده ھای آنھا  و ايجاد رعب ووحشت يکی از شيوه ھای

ن کارگری را به بند می رژيم جمھوری اسالمی ھرروز فعاال. شوند  میءطور سيستماتيک اجراه اسالمی است که ب

گناه آنھا تالش برای ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری، بھبود وضعيت معيشتی، اضافه دستمزد ، امنيت شغلی و . کشد 

آنھا خم نشدن در مقابل فشار و تھديد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی است که مردم در گناه . حقوق معوقه است

  ...کوچه و خيابان از دزدی ھای ميلياردی سران فاسد آن سخن می گويند و

کوشد با نشان دادن مشت  دھد مذبوحانه می رژيم سرمايه داری اسالمی حاکم  که پاسخ نان و آزادی را با شالق می

پاول ثروت چانع گسترش اعتراضات کارگری گردد تا به خيال خود تا ابد بر خرمراد سوارباشد وبه غارت وآھنين م

که رژيم اسالمی ھر اندازه بيشتر سرکوب کند وبه توھين وتحقير کارگران اين ثروت  غافل ازاين.جامعه ادامه دھد

ر وقھرآميز ترخواھد بود و رژيم ماليان سرنوشتی بھتر آفرينان جامعه بپردازد به ھمان اندازه انقالب آتی ايران خونين ت

 به نيروی خويش  ءکارگران ايران راھی جزاتحاد و تشکل  و اتکا . پھلوی نخواھند داشتۀفروخت ازسرنوشت رژيم خود

  .وايستادگی درمقابل بربريت نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی ندارند

  از آن محروم شده اند مبارزه کنند، دست به اعتصاب وتحصن بزنند ،کارگران ايران حق دارند که برای حقوقی که

  .  شان دفاع نمايندۀتشکلھای مستقل خود را ايجاد نمايند ودرمقابل کارفرمايان زالوصف بايستند واز حقوق حق

يف  کارگر شر١٧ی جمھوری اسالمی  وشالق عليه ئارتجاعی وضد انسانی دستگاه قضاحکم ) توفان(حزب کارايران 

پارچه وبا حمايت  کند و ايقان دارد که کارگران ايران با اتحاد وتشکل ومقاومت يک شدت محکوم میه ايران را ب

حزب ما رفقای . داعشيان حاکم خواھند داد احزاب وسازمانھای مترقی بين المللی پاسخ شايسته ای به اقدامات جنون آميز

ا به کارزار درمحکوميت واعتراض به اقدامات ضد انسانی جمھوری احزاب وسازمانھای کمونيستی بين المللی برادر ر

 . اسالمی وھمبستگی با کارگران و زحمتکشان ايران فرا می خواند

١٣٩۵ حزب کارايران خرداد ماه  الکترونيکۀ نشري١١٩ ۀ شمارنقل از توفان الکترونيک  

www.toufan.org 

 

 

 
 


