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مايه داران از بن بست ض بيانگر خشم سررشالق زدن بر بدن كارگران معت 
  هاي اين نظام است

 
 و شده كومحم شالق به بودند كرده مطالبه معدن ماي كارفر از را خود حقوق و حق كه دره اق طالي معدن كارگران از نفر  17

  آنان اجرا شد.  باره در شالق حكم
 
حشيانه ترين و كه يكي از  ،نيست كه كارگران و زحمتكشان در ايران براي احقاق حقوق خود به شالق در تاريخ اين اولين بار 
 د وكارگران و زحمتكشاني كه در سخت ترين شرائط براي گذران زندگي خومي شوند. محكوم  ،ضد انساني است ازات هايجم

خانواده  كاري به سرعت فرسوده مي شود و محيط زندگي خود و در آلوده ترين شرايط، جسمشان، كنندخانواده هايشان كار مي
تن  4ارخانه جهت استحصال و فرآوري طال روزانه در اين ك( .يل عدم رعايت موارد زيست محيطي درخطر جدي استهايشان به دل

  )ب مي شودتن انواع مواد سمي ديگر روانه منطقه و طبيعت تكا 6سيانور ، 
كار مي كنند و بيكار مي شوند ابراز داشته به تناوب ن آانساني كه در آنان بارها به شيوه هاي مختلف اعتراض خود را به شرايط غير

  نامه به مقامات مسوول. نوشتن و ارسال اند. از تحصن و تجمع و اعتصاب گرفته تا 
  اين كارگران به چه چيزهايي اعتراض داشته اند؟

همچنين و  غيرقانوني و غير اصولي معدن  ،، استحصال بيش از حد، نداشتن بيمه بيكاري، اخراج هاي بي دليلحقوق نگرفته آنان به
   كرده اند.اعتراض بارها و بارها   محيط زيستشانشديد آلودگي 

تا مبادا اندكي د ناز است و پيگيرانه شكايت صاحبان معدن را پيگيري مي كنفقط براي صاحبان سرمايه بگوش شنواي مسووالن اما 
بر جنايتي كه هر روزه بر اين كارگران و خانواده  هايشان مي شود، هميشه  آناناما چشم و گوش از سود سرشارشان كاسته شود. 

  است.بوده بسته 
مايه پذير اين سرحرص سيري نا ييا براي اطفاگو ،كندحبان معدن ميلت و صانصيب دو شاريمعادن طالئي كه سود هاي سر 

از خشم  هم بگذارند و ير خو د مرذپيد حتي دستمزد بخور و نمير كارگران را هم دزديد تا بر آز سيري نابلكه با ،داران كافي نيست
به شالق ببندند تا شايد راه را كارگران سودجويي شان، غيرانساني  و افشاي شيوه هاينامه هاي خود به بن بست رسيدن همه بر
   .تر كننداستثمار و بهره كشي را باز

  نكه اين اعمال نشان از به آخر رسيدن خط ستم و استثمار استآغافل از 
  

  كانون مدافعان حقوق  كارگر
 1395خرداد 

  



   

  

 

 

  

  

  

 


