
 
 

 ستیچپ و کمون یروهاین یهمکار یه شورایاطالع

 

 از کارگر تیحماش ینماه یه، علیه شالق سرمایعل
 

ر یاخ یکند و در روزهایکارگران صادر م یشالق را مرتبا برا ییقرون وسطاحکم  یاسالم یجمهور

واحد تهران را در  یکایتکش عضو سندرسول طالب مقدم کارگر زحم یضربه شالق برا ٤٧حکم 

خواهان بوده یآزاده کارگران و ین احکامش علیشتریم که بیه رژیهمزمان قوه قضائ. ن اجرا کردیاو

پراکند و  یم یدهد، توهمیم ینجا و آنجا وعده ایرد و ایاست، تالش دارد چهره مدافع کارگر بگ

م یداند که رژینم یچه کس. کندیمحاکمه م را بشکل فرمالء وشرکا یگیچون اسد ب یفاسدان غارتگر

 یاستهاین سیه فقر و فالکت وحشت کرده است و ایکارگران عل یت اعتراض توده ایاز ظرف یاسالم

 یاسالم ینکه جمهوریرغم ایداند علینم یچه کس. است یدستپاچگن یظاهرا متناقض واکنش به ا

ش گرفت، هر یدر پ یاست کشتار جمعیعمال سکرونا کار کنند،  یکارگران را وادار کرد که تحت پاندم

زند و بسرعت موج دوم ینبض آبانماه در جامعه م. ان استیدر جر یروز اعتراض و اعتصاب کارگر

ت است و هر روز از زبان عناصر آن ین واقعیاز ا یاسالم یوحشت جمهور. کندیکته میآن خود را د

 . شودیتکرار م

ن شهر، کارگران یشاه یاهد اعتراض کارگران خدمات شهردارکماه گذشته از جمله؛ ما شیتنها در  

اهواز، کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، کارگران واحد آب،  یشهردار ٦و  ٥و  ٧مناطق 

ار، کارگران ین یام ی، کارگران معادن کرمان، کارگران شرکت معدن کارینیه بندر خمیبرق و تهو

ن یهمدان و همچن یستی، کارگران شرکت تورینیات بندر خممان المرد، کارگران بخش خدمیکارخانه س

مرغ در استان یالن و ماهشهر و تهران، دستفروشان شهرستان سیگدر شاهد اعتراض پرستاران 

 یگرگان، اعتراض ساکنان مسکن مهر بردسکن، اعتراض اهال یمازندران، معلمان نهضت سواد آموز

خواهان " غیزانیه"م به سمت مردم معترض منطقه یرژ یتیمامورن امن یراندازینصرآباد، ت یروستا

و  یت فالکتبار اقتصادیکه بنا به موقع یاعتراضات. میاهواز بود یو کارگران شهردار یدنیآب آشام

د ادامه خواهند داشت و گسترش ی، بدون تردیساز یو خصوص یکارساز یب یحکومت برا یاستهایس

 ابد ی یم

حکم شالق در مورد  یاجرا. شوندیل میش تبدیراضات مدام به ضد خون اعتیم در مقابل ایرژ یترفندها

ن مهره یزتریش و خونریبه چهره خو" عدالت"زدن ماسک  یبراحکومت کارگران معترض، تالش 

شود از یم دهینام" یبخشودگ"آنچه در باره کارگران هفت تپه . کندیرا نقش بر آب م یسیامثال رئ شیها

. است که در حق آنان روا شده و به اشکال مختلف ادامه دارد یتیبه جنام یه کارگران اعتراف رژیزاو

 یندگانشان را به جرم دفاع از مطالبات کارگران و افشایباشند که نما یخواستار محاکمه کساند یباآنها 

ن کارگران یه مدافعیاست که سرنوشت بق ین در حالیا. و شکنجه کرده اند یه داران زندانیفساد سرما

با شکنجه و زندان و اعدام  یت اسالمیزندان و شکنجه است و چرخ حاکم یاسیان سیه و زندانهفت تپ

ونها انسان را با ارعاب و یلیه دفاع کرد و میزه از منفعت سرمایتوان چهل سال با سرن ینم. گرددیم



 آنهم! سخن گفت" عدالت و کارگر یبرا یدلسوز"شکنجه و زندان وادار به سکوت کرد و حاال از 

چند روز  یکه حداقل دستمزد کفاف حت ین و محروم در کشوریه نشیکار و حاشیب هاون یلیخطاب به م

ن یگران را ندارند و به ایحق دفاع از خود و د یکه حت یمردمان. دهدیرا نم یزنده ماندن خانوار کارگر

مصادره کرد  شد پرچم مبارزات مردم کارگر و زحمتکش رایکه م یدوران. شده اند یزندان" جرائم"

ت یان دادن به حاکمیو پا یاسالم یجمهور یسرنگون یو انقالب یجنبش کارگر یرا. شده است یسپر

آن جامعه  یرانه هایند و بر وین سرکوب را درهم بکوین ماشیکارگران برآنند تا ا. است یه داریسرما

 یمجدد اعتراض یزش هاینست معنا و اهداف خیا. را برپا دارند یکارگر ین و نظم شورائینو

 ! گر اثر نداردیطوفان تازه آغاز شده است، نه زندان نه شکنجه نه گلوله د. کارگران

 

 !یاسالم یجمهور یه داریم سرمایسرنگون باد رژ

 !سمیالی، زنده باد سوسیزنده باد آزاد

 

 ٠٢٠٢ ژوئن ٩ - ٤٩١١خرداد  ٤٧ 

 

ست، یحکمت -یست کارگریکمونحزب  ران،یست ایست، حزب کمونیان کمونیاتحاد فدائ: امضاها

 .تیو هسته اقل( تیاقل)ان یسازمان راه کارگر، سازمان فداِئ

 

 


