
 فراخوان اعتراضی گزارشگران: 

!صدای پای بربریت و برده داری همچنان می آید  

  

 

شالق استثمارگران و حامیان دولتی آنها بر پشت خمیده کارگران زحمتکش این معدن فرود آمده است بطوری که این 
را تداعی کرده است. بدین  اقدام  غیر انسانی و تکاندهنده, مناسبات و احکام جزایی جوامع برده داری قرون وسطایی

ترتیب داغ ننگ شالق زدن کارگران شریف این معدن که تحت سخت ترین شرایط کار حاضر به ادامه کاری هستند, 
بر پیشانی ) رهبران, دولت تدبیر و امید ( و مسئولین قضائی جمهوری اسالمی حک شده است.این واقعه بار دیگر 

ازه و مقیاس در خصومت با حقوق شریف ترین شهروندان کشور است.نشان داد که استبداد حاکم تا چه اند  

***** 

 به کارگران و زحمتکشان جهان, به بشریت!

 به نهادهای کارگری, سندیکا ها و اتحادیه ها!

 به وجدانهای بیداردر جهان!

شرایطی که دستمزد در حالی که کارگران ایران دشوار ترین شرایط کاری و زندگی پر مشقت خود را می گذرانند, در 
ناچیز وبارها زیر خط فقر به آنها تحمیل شده است, در برهه ای که هنوز صفیر گلوله های کارگر کش آنها در خاتون 

احکام آباد شنیده می شود, برگی دیگر از تاریخچه حیات کارگر ستیز جمهوری اسالمی ورق خورد. خبر رسید که 
به اجرا پرداخت جزای نقدی و شالق علیه هفده کارگر معترض معدن طالی "آق دره" تکاب از استان آذربایجان غربی 

 درآمده است. 

شالق استثمارگران و حامیان دولتی آنها بر پشت خمیده کارگران زحمتکش این معدن فرود آمده است بطوری که این 
سبات و احکام جزایی جوامع برده داری قرون وسطایی را تداعی کرده است. بدین اقدام  غیر انسانی و تکاندهنده, منا

ترتیب داغ ننگ شالق زدن کارگران شریف این معدن که تحت سخت ترین شرایط کار حاضر به ادامه کاری هستند, 
 بر پیشانی ) رهبران, دولت تدبیر و امید ( و مسئولین قضائی جمهوری اسالمی حک شده است. 

اقعه بار دیگر نشان داد که استبداد حاکم تا چه اندازه و مقیاس در خصومت با حقوق شریف ترین شهروندان این و
ماه حبس  37ضربه شالق و  100هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به کشور است. بر طبق گزارشات منتشر شده 

تعزیری و متهمان ردیف ششم تا هشتم به ۵۰ ضربه شالق و ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند و این احکام در 
 روزهای اخیر به اجرا درآمده است. 

این عمل وحشیانه مسئولین قضائی جمهوری اسالمی علیه کارگران, اعالن جنگی است علنی که نشاندهنده عمق تحجر 
دم ایران و بویژه و استعداد حاکمان در توسل به همه امکانات سرکوب موجود در برابر حق طلبی و برابری خواهی مر

 کارگران جان به لب رسیده و معترض کشورمان است. 
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پرونده سیاه و سرکوبگر استبداد حاکم هر روزه قطور تر می شود و فعالین صنفی جنبش کارگری را به اسارت می 
رگری در بند گیرند و با اتهامات واهی و پرونده سازی به زندانهای طویل المدت محکوم می کنند. تا جایی که فعال کا

جعفر عظیم زاده تنها راه اعتراض به شرایط حاکم را, اعتصاب غذا می بیند.اعتراض عمومی و همبسته و یگانه ما در 
 واکنش به این اقدام زبونانه حاکمان, تنها ابزار پیشگیرانه از تکرار این فجایع است. 

ین اعمال ضد انسانی و شنیع علیه کارگران ما فعالین کارگری, سیاسی , فرهنگی و اجتماعی ضمن محکوم کردن ا
معدن طالی "آق دره" تکاب, از تمامی نهادهای کارگری, مترقی و حقوق بشری می خواهیم که در کنار و در مقام 
پشتیبانی از کارگران قربانی این اقدام ضد کارگری و وحشیانه قرار گیرند و بانگ رسوائی و محکومیت عامالن و 

پر طنین تر و در سراسر جهان بصدا در آورند. مجریان آنرا هر چه  

  

 گزارشگران

26.05.2016 

www.gozareshgar.com 

  ... ادامه دارد

  

 اسامی افراد:

  

 آرش کمانگر

 ایوب رحمانی

 آمادور نویدی

 ایراندوخت انصاری

 احسان ثابت

 اسماعیل فتاحی 

 امین بیات 

 اکبر دیلمی

 احمد بخردطبع 

 ایرج مصداقی

 بیژن هدایت

 بهمن یوسفی

 باریش نصیریان 
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 بهروز سورن 

 بهرام سلطانی 

 بهروز داوودی

 بهرام رحمانی

 پروین ریاحی 

 پروانه قاسمی

 پرویز میرمکری 

 پیروز زورچنگ 

 پویان انصاری

 پیمان

 جمشید صفاپور

 جابر کلیبی

 حسن حسام

 حمید رضا رحیمی 

ریاحی –ح   

 حسین نقی پور 

 حسن زرهی 

 حمید نوشادی 

 حسام یوسفی

 رئوف کعبی

 سوسن شهبازی 

 ستار رحمانی

 سحر محمدی

 ساسان دانش

 سیاوش کارساز

 سیامک مویدزاده 



 سالم زیجی 

  سیاوش عبقري

 سودابه گشتاسبی

 شهال عبقري

 شهاب شکوهی

 صدیق جهانی

 صادق اندواری

 عباس هاشمی

 علی رضا نوائی

 علی دماوندی

 علی رسولی

 علی پیچگاه 

 عباس رحمتی

 غالم عسگری

 فرهاد دانشور

 فرح نوتاش

 فرهنگ قاسمی

 مینا زرین

 مینو همیلی

 مظفر فالحی

 محمد سید احمدی

 مسعود فروزش راد

   محمد اشرفی

 مرتضی افشاری

 مهرداد شیراکوند

 مهران سیرانی 



 محسن خوشبین

 مجید باالوندی

اصانلومنصور   

 نسرین الماسی

 نسرین احمدی

 ندا نوآور

 نادر ثانی

 هنریک میناس

  

 نهادها:

  

هانوفر -كانون همبستگي با جنبش كارگري ایران  

 بنیاد ازادی اندیشه و بیان

   جنبش همبستگي ستم دیده گان دادخواه

 استکهلم –کانون فرهنگی و پژوهشی بامداد 

 فرانکفورتکانون همبستگی با کارگران ایران در 

 حزب سوسیال دمکرات ایران

  

 رسانه ها:

  

 سایت هزل دات کام

http://www.hazl.com 

 سایت اتحاد کارگری

http://etehad-k.com 

 سایت لجور

http://www.lajvar.se 
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 سایت پژواک ایران

http://pezhvakeiran.com 

 سایت شهروند

http://www.shahrvand.com 

 سایت حقوق بشر

https://toptopic.com 

کارگران آنارشیست ایران -مجموعه عصر آنارشیسم سایت   

http://asranarshism.com 

بیان سایت ازادی  

http://www.azadi-b.com 

 وبالگ محمد اشرفی

http://leniniszm.blogspot.co.at 

 سایت رنگین کمان

http://rangin-kaman.org 

 سایت خبرگر

http://www.khabargar.co 

 سایت ریشه ها

 اشتراک وورد پرس

https://eshtrak.wordpress.com 

یبیجابر کل –سایت پروانه قاسمی   

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com 

 وبالگ مینا زرین

http://mina-zarin.blogspot.co.at/ 

 وبالگ عاطفه اقبال

http://eghbalatefeh.blogspot.co.at 

ترجمه های آمادور نویدی –وبالگ اخگر   
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https://amadornavidi.wordpress.com 

 سایت گزارشکران

http://gozareshgar.com 

  

  

 در همین رابطه:

  

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

 اجرای احکام زندان ،شالق و جریمه ،علیه کارگران معترض و حق طلب را محکوم می کنیم

اعالم میدارد تجربه مبارزات کارگری نشان داده ، داغ و   کارگران شرکت واحد بار دیگر سندیکای
درفش و زندان نمی تواند کارگران را از دست یابی به مطالباتشان دلسرد کند و تنها راه دست یافتن 
کارگران به یک زندگی مناسب را حق داشتن آزادی ایجاد تشکیل سندیکا های کارگری و مستقل کارگری 

 .ند و حق اعتراض و اعتصاب برای کارگران را حق مسلم همه ی کارگران میداندمیدا

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

 اجرای احکام زندان ،شالق و جریمه ،علیه کارگران معترض و حق طلب را محکوم می کنیم

معترض معدن آق دره در حالی به احکام شالق و زندان و جریمه برای کارگران حق خواه و   اجرای
اجرا در می آید که این زحمت کشان از اعماق تونل های تنگ و تاریک زمین برای معاش خود تالش 

و با توجه به کارسخت و مشقت آوری که در مقابل مزد ناجیزی انجام می دهند باز هم کارفرما   میکنند
به اخراج فله ای این کارگران زده و در  در مقابل اعتراض کارگران نسبت به حق و حقوقشان، دست

تن ازاین کارگران را به بهانه تعدیل نیرو از کارشان بیکار شده اند،متاسفانه ۳۵۰سال گذشته بیش از 
این کارگران در حالی از سوی محاکم قضایی به شالق و زندان و جریمه محکوم می شوند که فقط و 

مشقت بار دست به اعتراضات جمعی زده بودند و فقط برای بازگشت بکار خود با همان شرایط 
درخواستی جز بازگشتن به سر کارنداشتند ،اما کارفرما بقدری نفوذ در دستگاههای امنیتی و قضایی 
دارد که از طرف دستگاه قضایی این کارگران محکوم به زندان و شالق و جریمه می شوند وضربات 

د که هیچکس صدای فریاد و اعتراض این کارگران را شالق چنان بر بدن این زحمتکشان فرود می ای
نمی شنود. براستی حق کارگرانی که تنها منبع درآمد زندگیشان همین کارگری در معدن است چنین 
حکم ظالمانه ای از سوی محاکم قضایی است.؟متاسفانه این احکام در حالی برای این معدن چیان صادر 

د اختالس های میلیاردی و رانت خواری گسترده از طریق و اجرا میشود که در کشور هر روز شاه
فسادهای گسترده اداری هستیم ، کالهبردارها و رانت خوارها با اعمال نفوذی که در دستگاه های مختلف 
اجرایی دارند آزادنه به چپاول و غارتگری قشر زحمت کش جامعه مشغول هستند و هیچ باکی از 

ونه احکام ناعادالنه را علیه کارگران زحمت کش و حق طلب محکوم اینگ  محاکمه و زندان هم ندارند
و محکوم   میکنیم و از دستگاه قضایی و مسئولین میخواهیم بجای احکام زندان و شالق برای کارگران

کردن این زحمت کشان ،بهتر است به فکرریشه کن کردن فقر و فساد گسترده ای که ناشی از رانت 
و نیرو و توانی را   ازمانهای دولتی و اجرایی درکشور بوجود آمده باشندخواری و رشوه گیری در س
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که برای سرکوب این کارگران معترض و حق خواه می گذارید صرف مبارزه با آقازاده هاو سازمان 
کنند که از چپاول و غارت مردم فرو دست صاحب ثروت های باد آورده و چند هزار میلیاردی   هایی

کارگران شرکت واحد اینگونه احکام ناعادالنه، زندان و شالق و جریمه را برای شده اند. سندیکای 
کارگران معترض حق طلب معدن آق دره محکوم نموده وبه صادره کنندگان اینگونه احکام اعالم می 
کند که صدور احکام زندان و شالق علیه کارگران حکمی است تاریخی علیه خود که صادر کرده اند. 

اعالم میدارد تجربه مبارزات کارگری نشان داده ، داغ و   دیکای کارگران شرکت واحدبار دیگر سن
درفش و زندان نمی تواند کارگران را از دست یابی به مطالباتشان دلسرد کند و تنها راه دست یافتن 
 کارگران به یک زندگی مناسب را حق داشتن آزادی ایجاد تشکیل سندیکا های کارگری و مستقل کارگری

 .میداند و حق اعتراض و اعتصاب برای کارگران را حق مسلم همه ی کارگران میداند

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ۱۳۹۵خرداد ۸

*****  

رژیم ضد کارگر ج.ا. با زندانی، شکنجه و حتی کشتن رهبران کارگران ایران در زندان، نه تنها خوش خدمتی خود را 

، سرمایه گذاری کنند و «ایران گل و بلبل»داران ایرانی و به ویژه اربابان خارجی خود نشان می دهند، تا در  به سرمایه

نگران هیچ چیز نباشند، بلکه به کارگران ایران هم اخطار می دهند و چشم زهر نشان می دهد، که نتیجه مبارزه، 

تاندار زندگی معمولی برای خانواده های کارگری و نه و حقوق مناسب با اس مقاومت، خواست اجرای عدالت اجتماعی، 

حتی بیشتر از آن، مساویست با زندان، شالق و سرانجام مرگ مشکوک در زندان. پس، دست از مقاومت و مبارزه 

ما هم هرکاری که دلمان خواست می کنیم و هیچ کسی هم نمی تواند بگوید  بکشید و مثل بچه آدم، سر بزیر باشید و 

چنین نیست و »شممان ابروست! اما، هم سردمدارن مرتجع اسالمی و هم کارگران غیور ایران می دانند که باالی چ

، تنها کافیست که کارگران دست بدست هم بدهند و مبارزه سراسری خود را شروع کنند. آن وقت «چنین نیز هم نمی ماند

مان گونه که سلف این رژیم غاصب، پهلوی چی ها است که فاتحه این رژیم کارگرکش و کارگرستیز خوانده است، به ه

 به گورستان تاریخ سپرده شدند، این ها هم به زباله دان تاریخ پرتاب می شوند. 

 به امید آنروز!

  

 با احترام

 آمادر نویدی

***** 

 


