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 بDDرای چهDDار کDDارگر مبDDارز پتروشDDیمی رازی بDه اتهDDامشDDلق ضDDربه ۵۰ مDDاه حبDDس و ۶بDDا صDDدور حکDDم 

"اخلل در نظDDم"، طبقDDه سDDرمایه دار حDDاکم در راسDDتای تلش هDDا و تعرضDDات ادامه دار خDDود علیDDه طبقDDه

کDDارگر و بDDرای تحمیDDل شDDرایط و نرم هDDای شDDبه  بDDرده داری و بی حقDDوقی بیشDDتر، بDDه منظDDور سDDازماندهی

استثمار خشن تر و بی رحمانه تر طبقه کارگر، گام جدیدی به جلو برداشت. این حکم کDDه بDDه دنبDDال شDDکایت

مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی از نماینDDدگان کDDارگران ایDDن شDDرکت کDDه بDDرای افزایDDش دسDDتمزد و در

اعDDتراض بDDه عDDدم اجDDرای تعهDDدات و وعDDده های کارفرمDDا، دسDDت بDDه اعتصDDاب زده بودنDDد، توسDDط دادگDDاه

 صادر شد. اجDDرای حکDDم گرچDه فعل بDه حDDالت تعلیDDق۹۳ شهریور ۲۴عمومی (جزایی) بندرماهشهر در 

"شلق" نظام بردگی مزدی برگردۀ طبقه کارگر"شلق" نظام بردگی مزدی برگردۀ طبقه کارگر
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درآمDDده اسDDت، امDDانفس صDDدور چنیDDن حکمDDی بDDا واکنDDش اعتراضDDی و مخDDالفت شDDدید عمDDوم کDDارگران،

تشکل های کارگری، تشکل های فعالن کارگری، سازمان ها و احDزاب و سDDایر طDDرف داران طبقDه کDDارگر

روبه رو گردید.

شکایت کارفرما از کDDارگران فعDDال و مبDDارز و از نماینDDدگان کDDارگران یDDا سDDازمان دهندگان اعتراضDDات و

اعتصاب کارگری، با اتهاماتی چون ایجاد اغتشاش و اخلل در نظم و امثال آن و صدور حکم بازداشDDت

و حبس این گروه از کارگران گرچDDه موضDDوع جدیDDدی نیسDت، امDDا واقعیDDت ایDن اسDDت کDه پس از اسDDتقرار

کDDDابینه روحDDDانی کDDDه راسDDDت ترین جنDDDاح بDDDورژوازی را نماینDDDدگی می کنDDDد و بی رحم تریDDDن نماینDDDدگان و

سخنگویان سرمایه در آن مجتمع شده اند، این شیوه برخورد به یDDک روش روتیDDن و عمDDومی کارفرمایDDان

تبدیل شده است. سخنگویان و کارگزاران سرمایه بارها به تهدید و ارعDاب کDDارگران پرداختDDه و صDDریحا

گفته انDDد دولDDت حDDافظ نظDDم سDDرمایه، اعتصDDابات و اعتراضDDات کDDارگری را تحمDDل نخواهDDد کDDرد و هرجDDا

اعتصابی برپا شده است، طبقه حاکم با همین ابزار تهدید و سرکوب به مقابه با آن پرداخته است. از آبان

سال گذشته تDDاکنون ده هDا کDDارگر مبDDارز و پیشDDرو کDه در سDDازماندهی اعتصDDابات و اعتراضDDات کDDارگری

نقش داشته اند، در معدن سنگ آهن بافق، چادرملو، پلی اکریل اصفهان، سیمان استهبان، فراپاکس، سDDیمان

لوشان، حمل و نقل پالیشگاه آبادان، ذوب آهDDن اردبیDDل و برخDDی کارخانه هDDا و موسسDDات دیگDDر، بDه همیDDن

شیوه به دستگاه قضائی و امنیتی احضار شده و مورد بازجویی، ارعاب و محاکمه قDDرار گرفتDDه و بعضDDا

اخراج شده اند. آن چه که در پتروشیمی رازی اتفاق افتDDاد، جDDزئی از همیDDن رونDDد و برنامDDۀ عمDDومی طبقDDه

حDDDDاکم و دسDDDDتگاه قضDDDDائی و امنیDDDDتی و سDDDDرکوب آن، در برابDDDDر اعتراضDDDDات، تجمعDDDDات و اعتصDDDDابات

کارگری ست که البته با یک تفاوت و ترفند جدید نیزهمراه است. تفاوت این است که چهار کارگر مبDDارز

۶۱۸و سازمان ده اعتصاب در پتروشیمی رازی،این بار در یک دادگاه عمومی (جزائی) و برطبDDق مDDاده 

قDDانون مجDDازات اسDDلمی، کDDه هDDدف از تصDDویب و اجDDرای آن مقDDابله بDDا اوبDDاش و زورگیرانی سDDت کDDه در

 مDاه حبDس – کDه پیDش از ایDن مرسDDوم بDDود –۶نه فقDDط بDه  ) ۱(ملءعام برای مردم ایجاد مزاحمت می کنند،

 نیز محکوم شده اند!شلق ضربه ۵۰بلکه هر کدام به 

واگDDذاری پرونDDده ای کDDه موضDDوع اصDDلی آن اختلف میDDان کDDارگر و کارفرمDDا بDDر سDDر مسDDاله دسDDتمزد و

مربوط به شکایت کارفرما از چند تن از کارگرانی ست کDDه در اعDDتراض بDه عDDدم اجDDرای توافDDق مDDدیریت

 دست به اعتصاب زده بودند، به یک مرجDDع غیرتخصصDDی و فاقDDد۹۲برای افزایش دستمزد، در دی ماه 
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صDDلحیت رسDDیدگی بDDه اختلفDDات روابDDط کDDار، البتDDه از روی سDDهل انگاری یDDا نDDدانم کاری نبDDود. ایDDن اقDDدام

ضدکارگری رژیDDم در ادامDDه و تعمیDDق اقDDدامات پیشDDین دولDDت بDDرای مرعDDوب سDاختن کDDارگران، ترسDDاندن

آن هDا از اعDتراض و اعتصDDاب، محکم تDDر سDDاختن زنجیرهDDای اسDDارت وبنDDدگی، تDن سDDپردن تDDام و تمDDام بDه

سDDکوت و خاموشDDی بDDه آن چیزی سDDت کDDه کارفرمDDا  خواسDDتارآن اسDDت. اقDDدامی کDDه در عین حDDال بDDا هDDدف

ارزیDDابی از چنDDد و چDDون فراهDDم بDDودن شDDرایط و زمینه هDDای تعمیDDم چنیDDن برخDDوردی بDDه کDDل اعتصDDابات

کارگری، همراه است.

 تردیدی نیست که هم دستگاه قضائی و هم وزارت کار رژیم این را خوب  می دانستند و خوب می دانند که

اختلف صDDنفی کDDارگر و کارفرمDDا بایDDد در یDDک مرجDDع تخصصDDی کDDه در قانون کDDار پیش بینDDی شDDده اسDDت

 تمامDDا بDه همیDن موضDDع اختصDDاص یDDافته اسDDت و۱۶۶ تDDا ۱۵۷رسیدگی شود. فصDDل نهDDم قانون کDDار مDDواد 

اختلف کارگر و کارفرما توسط هیات هDDای تشDDخیص و حل  اختلف رسDDیدگی و حDDل  و فصDDل خواهDDد شDDد

که این هیات ها مرکب است از یک نفر نمایند کارگران استان، یک نفDDر نماینDDده از طDDرف مDDدیران اسDDتان

و یDDک نماینDDده از طDDرف وزارت کDDار. اگDDر کDDه کDDارگر طDDرف اختلف کارفرمDDا، در یکDDی از سDDه تشDDکل

پیش بینی شده در قانون کار (شورای اسلمی، انجمن صنفی، نماینده کارگر) عضویت داشته باشد، مرجع

 نفDDر نماینDDدگان کDDارگران از تشDDکل مربDDوط در۳ نفDDره مرکDDب از ۷تشDDخیص و حDDل اختلف، یDDک هیDDات 

 نفر از مدیران واحدهای منطقه و یک نفDDر نماینDDده از وزارت کDDار اسDDت کDه بDه پرونDDده اختلف۳منطقه، 

رسیدگی خواهد کرد.

حتا اگDر اسDDتدلل مقامDات دولDDتی ایDن بDDود کDه پتروشDDیمی رازی در منطقDه آزاد اقتصDDادی واقDDع شDده و از

شمول قانون کار خارج است، اما باز هDDم دلیلDDی وجDDود نداشDDت کDDه پرونDDده کDDارگران پتروشDDیمی رازی در

دادگاه عمومی و به استناد قانون ویژه مقابله با ارازل و اوباش خیابDDانی بررسDDی شDDود. بلکDDه رسDDیدگی بDDه

این پرونده باید برعهدۀ یک هیات تخصصی که در مقDررات اشDDتغال نیDDروی انسDDانی در منDDاطق آزاد نیDز

پیش بینی شده است واگذار می شد. در فصل چهارم مقررات اشتغال نیروی انسانی در منDDاطق آزاد، مDDواد

 تاکید شده است که اختلف بین کارگر و کارفرما در وهلDDه نخسDDت از طریDDق سDDازش بایDDد حDDل۳۶ تا ۲۹

شود و اگر از این طریق حل نشد، پرونDDده بایDDد بDDه هیDDاتی مرکDDب از کارفرمDDا یDDا نماینDDده تام الختیDDار وی،

کارگر یا نماینده تام الختیار وی و نماینده سازمان منطقه واگذار شود تا به اختلف رسیدگی کند.
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، در جلسه مشترکی که۹۲قابل ذکر است که بعد از اعتصاب کارگران پتروشیمی رازی در دی ماه سال 

 تDن از کDDارگران بDه۳ دی یعنی درست یDک روز قبDل از اولیDن سDفر روحDDانی بDه جنDوب، بDا شDDرکت ۲۳

 و) ۲(نام های موسی هندیجانی، مازیار رحیم زاده و غلمحسین حیDDدری بDDا نماینDDدگان سDDهام داران خDDارجی 

داخلDDی شDDرکت برگDDزار گردیDDد، توافDDق شDDد کDDه مصDDوبه افزایDDش دسDDتمزد اجDDرائی و مابه التفDDاوت دسDDتمزد

کارگران که از اول مهر به مDDدت چهDDار مDDاه بDه تعویDDق افتDDاده بDDود، پرداخDDت شDDود. بیمDه تکمیلDDی، اجDDرای

قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کلیه کارگران پیمانی، از جمله خواست های دیگر کارگران بود کDه

 بهمن همان سDال، ایDDن توافDDق اجDDرائی شDDود. امDDا بDه جDDز پرداخDDت مابه التفDDاوت چهDDار مDاه۱۸قرار بود از 

 تن از کDDارگران۸حقوق، نه فقط سایر خواست های کارگران عملی نشد، بلکه با اعلم شکایت کارفرما، 

 در۹۲ اسDDفند ۴از جملDDه سDDه کDDارگر فDDوق بDDه دادگDDاه احضDDار شDDدند. جلسDDه اول دادگDDاه ایDDن سDDه کDDارگر 

دادسDDرای عمDDومی ماهشDDهر برگDDزار شDDد و بعDDد از آن پرونDDده بDDه شDDعبه سDDربندر ارجDDاع داده شDDد و سDDپس

۱۰۳ در شDDعبه ۹۳ مDDرداد ۲۲کارگران با قرار کفالت آزاد شدند. دومین جلسه محاکمه ایDن کDDارگران در 

 این کDDارگران۹۳ شهریور ۲۴داده عمومی سربندر برگزار گردید و بالخره دادگاه عمومی ماهشهر در 

را به اتهام "اخلل در نظم" به حبس و شلق محکوم کرد.

صرف نظر از این که قانون کار و مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد، در کلیت خDDود قDDانون و

مقرراتDDی ضدکارگری سDDت و مسDDتقل از این کDDه پرونDDده کDDارگران در هیات هDDای رسDDیدگی و حDDل اختلف

پیش بینی شده در آن تاکنون چه نتایجی دربر داشته است، اما مراجعه و استناد به این قانون و مقررات و

بررسی پرونده اختلف کارگر و کارفرمDDا توسDDط هیات هDDای پیش بینDDی شDDده در آن، روش مرسDDومی بDDوده

که تاکنون به آن عمل می شDDده اسDDت. دولDDت کDDه خDDود بDDانی اصDDلی ایDDن قDDانون و مقDDررات اسDDت و البتDه در

زیرپا گذاشتن قوانین رسمی یDDد طDDولنی دارد، عامDDدانه ایDDن قDDوانین را دور زده و از نرم هDDا و معیارهDDای

۴۱پیشین خDDود نیDDز عDDدول کDDرده اسDDت. دولDDت روحDDانی آن طDDور کDDه هنگDDام افزایDDش حDDداقل دسDDتمزد مDاده 

قانون کDDار را بDDه زیDDان کDDارگران دور زد و آن را زیرپDDا گذاشDDت، اکنDDون نیDDز قDDوانین دیگDDری را ایضDDا بDه

زیان کارگران زیرپا می گذارد.دارودسته روحانی خیلی صریح و روشن خطاب به کارگران مDDی گوینDDد؛

درنظDDام سDDرمایه داری جمهDDوری اسDDلمی، قDDانون یعنDDی اراده سDDرمایه دار! طبقDDه اسDDتثمارگر حDDاکم کDDه

خودرابرای اسDDتثمار شDدید تر و کسDب سDDود بیشDDترآماده کDرده اسDت، شمشDDیرها را تیزتDDر می کنDDد، برگDDردۀ

 فDDرود می آورد و اعتصDDابات کDDارگری را بDDا سDDاطور "قDDانون مجDDازات اسDDلمی" تهدیDDدشDDلقکDDارگران 
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 بDDرای کDDارگران پتروشDDیمیشDDلقمی کند! بیهوده نیست که کم تر از یک هفته بعداز صدور حکم حبس و 

 کDDارگر ایDDن۱۰رازی، کارفرمDDای کاشDDی گیلنDDا نیDDز درسDDت بDDه شDDیوه کارفرمDDای پتروشDDیمی رازی، از 

 شهریور دست به اعتصاب زده۲۵ ماه حقوق کارگران از ۱۶کارخانه که در اعتراض به عدم پرداخت 

د و   تDDن از ایDDن کDDارگران در پنجمیDDن۸بودند، به اتهام "ایجاد اغتشاش" به مراجع قضDDائی شDDکایت می بدDDرد

 شهریور) به پلیس امنیتی رودبار احضار و به حبس و شلق تهدید می شوند.۳۰روز اعتصاب (

به رغم این تلش ها اما جنبش کارگری با واکنش اعتراضی شدید و به موقع خود نسبت به ایDDن تعDDرض و

اهانت آشکار به طبقه کارگر، آن را محکوم ساخت و نشان داد که کارگران ایران با هوشیاری، اقدامات

ضدکارگری طبقه حاکم را زیر نظر دارنDDد و در برابDDر تعرضDDات و اقDDدامات اهانت بDارآن ایسDDتاده اسDت و

خواهد ایستاد.

 برای کارگرانی که تنها دستمزد خود را طلDDب کDDرده بودنDDد، بDDه قDDدری زشDDت وقبیDDح وشلقصدور حکم 

موهن بود که حتا تشکل های به اصطلح کارگری وابسته به خود رژیم نیز آن را غیرقابل قبول خواندنDDد

و البته از زوایه دل سوزی برای نظام و از ایDDن جهDDت کDDه بDDا ایDDن اقDDدمات "همDDه راه هDDای قDDانونی بDDه روی

بDهآسDDیب های جDدی کارگران بسته می شود و ممکDن اسDDت کDDارگران دسDت بDه اقDDدامات دیگDDری بزننDDد کDه 

نظام وارد سازد، این اقدام دادگاه  ماهشهر را مثل  زیر سوال بردنDDDد.کسان دیگDDری بDه صDDرف آن کDه ایDن

حکم دریک دادگاه محلی صادرشده است سعی کردند آن را کم اهمیDDت جلDDوه دهنDDد. ایDن درسDDت اسDت کDه

 کDDDDارگران پتروشDDDDیمی رازی در یDDDDک دادگDDDDاه محلDDDDی صDDDDادر شDDDDده اسDDDDت، امDDDDاشDDDDلقحکDDDDم حبDDDDس و 

ساده انگاری سDDت هDDر آینDDه تصDDور شDDود واگDDذاری پرونDDده اختلف کDDارگر و کارفرمDDا بDDه دادگDDاه عمDDومی

 امDDری تصDDادفی و محلی سDDت. ایDDن حرکDDت رذیلنDDه طبقDDه حDDاکم بDDه کDDلشDDلق،درماهشهر و صدور حکDDم 

کارگران در مقیاس تمام کشور مرتبط است. تلشی ست آزمDDون وار و آگاهDDانه از سDDوی طبقDDه اسDDتثمارگر

برای فراهم سازی زمینه های ورود این نوع دادگاه ها، به عرصه اختلف میان کارگران و کارفرمایDDان و

در نهایت اعطای این امکان و اختیار بDDه سDDرمایه دار کDDه هDDر لحظDDه اراده کDDرد، بDDا نسDDبت دادن عنDDاوین و

اتهاماتی چون تهدید و توهین و اغتشاش و امثال آن، هر کDDارگر مبDDارز و معDDترض و هDDر اعتصDDاب کننده

 بفرسDDتد! به رغDDم تعلیDDق اجDDرای حکDDم حبDDس شDDلق چهDDار کDDارگرشDDلقرا تحویDDل دادگDDاه دهDDد و بDDه زیDDر 

پتروشیمی، اما طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منDDافع آن، بDDه تلش بDDرای ارعDDاب و تشDDدید بیش ازپیDDش

فشDDار بDDر کDDارگران فعDDال و مبDDارز و سDDازمان گران اعتصDDاب کDDارگری ادامDDه داده اسDDت. محسDDنی اژه ای
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سخنگوی قوه قضائیه به دفعات هرگونه اعتصDDاب و تجمDDع کDDارگری را "خلف نظDDم عمDDومی" و "امنیDDت

ملی" قلمداد نموده و به روی آن شمشیر کشیده است.ادامه همین سیاست و با همیDDن پشDDتوانه اسDDت کDDه در

بافق، یگان های ویژه پلیس وارد معدن می شوند و رودرروی کارگران اعتصابی می ایستند و یDDا دادسDDتان

رودبار، کارگران احضار شDDده را تهدیDDد می کنDDد اگDDر اعتصDDاب در کارخDDانه کاشDDی گیلنDDا متوقDDف نشDDود،

یگان های ویژه را برای سرکوب کارگران و اعتصاب آن ها به کارخانه اعزام خواهد کرد.

توسDDل و تهدیDDد آشDDکار بDه قDDوه قهریDه، احضDDار و محDاکمه پی درپDDی کDDارگران مبDDارز و فعDالن اعتصDاب،

 ضDDربه۵۰ مDDاه حبDDس و ۶تشدید بیش ازپیش فشار بر گرده این گروه از کارگران و بالخره صدور حکم 

 برای چهار کارگر پتروشیمی با دو هدف محوری صورت گرفته و حاوی دو پیام است. اول، پیDDامشلق

شDDلقبه کارگران که هر اعتراض و اعتصاب آن ها بDDه شDDدت سDDرکوب می شDDود و بDDا اخDDراج و زنDDدان و 

ودیگDDر مجازات هDDای شDDبه بDDرده داری یDDا دوران اربDDاب – رعیDDتی پاسDDخ می گیDDرد. هDDدف دوم امDDا پیDDام بDDه

سDDرمایه داران بDه ویDDژه سDDرمایه داران خارجی سDDت بDDرای ترغیDب آن هDا بDه سDDرمایه گذاری در منDDاطق آزاد

اقتصادی که در آن هیچ کنترل یا ضابطه قانونی بر روابط کار حاکم نیست. رساندن این پیDDام کDDه؛ این جDDا

نیDDروی کDDار ارزان اسDDت، کDDارگر بی حقDDوق و "خDDاموش" اسDDت و سDDفره اسDDتثمار بی حDDد وحصDDر، پهDDن و

گشوده است. روحانی و اعضای کابینه وی که دست تمنDDا بDDه سDDوی سDDرمایه داران خDDارجی دراز نمDDوده و

پی درپی از آنان برای سرمایه گذاری دعوت و آنان را به این کار پرسود تشویق می کنند، درعین حال بDDه

آنان اطمینان می دهند که در این جا کارگران نه تشکل مستقل دارند و نDDه اجDDازه ایجDDاد آن را، محیDDط کDDار

کامل تحت کنترل است و علوه بر جاسوسDDان و عوامDDل سDDرمایه کDDه علیDDه کDDارگران پیشDDرو جاسوسDDی و

 سDDاعته تمDDام تحرکDDات کDDارگران را زیرنظDDر دارنDDد.۲۴خDDبرچینی می کننDDد، دوربین هDDای مDDدار بسDDته نیDDز 

کDDارگران حDDق اعDDتراض و تجمDDع و اعتصDاب ندارنDDد و اگDDر دسDت بDه اعتصDDاب بزننDDد، فDDورا بDه دادگDاه و

 و زندان سپرده می شوند.شلق

به رغم این پیام هDDا، به رغDDم وعDده دل جویDDانه بDDه سDDرمایه مبنDDی بDDر خاموشDDی کDDارگران و به رغDDم ممنDDوعیت

اعتراض و اعتصاب، اما اعتصابات فزاینده و رو به گسترش کارگری نشان داده اسDت کDه ایDن تهدیDDدات

و ترفندها کارساز نیست. کارگران نه تنها خاموش نیستند کDDه خDDروش آن هDDا علیDDه وضDDع موجDDود و بDDرای

بهبDDود شDDرایط کDDار و زنDDدگی در سراسDDر کشDDور بDDه گDDوش می رسد.روحDDDDانی و کDDابینه وی نDDه فقDDط هیDDچ

برنامه ای برای بهبود شرایط کار و زنDDدگی کDDارگران نDDدارد، بل  برعکDDDس،وظیفه اصDDلی و رسDDالت آن هDDا
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پیش برد تام و تمام برنامه انحصارات مالی چون بانک جهانی و صDDندوق بین المللDDی پDDول و اجDDرای کامDDل

سیاست های اقتصادی موسوم به نئولیبرال است. سیاستی که هرجا و در هر کشوری که به اجDDرا گذاشDDته

شده، جزفلکت و بدبختی بیشتر ثمر دیگری برای کارگران آن به بار نیاورده است. این سیاست کDDه یکDDی

از محورهای اصلی آن کاهش هزینDDه تولیDDد بDه بهDDای کDDاهش دسDDتمزد و زدن از مزایDDا و حقDDوق اجتمDDاعی

کارگران است، نارضایتی بیشتری را در میان کارگران دامن زده و احتمال بروز اعتصابات بزرگ تDDر،

شDDورش ها و برآمDDدهای اعتراضDDی در میDDان کDDارگران و تهی دسDDتان را نیDDز افزایDDش خواهDDد داد. تمDDامی

شواهد حاکی از آن اسDDت کDDه طبقDDه حDDاکم از گسDDترش اعتصDDابات کDDارگری و سراسDDری شDDدن آن وحشDDت

 به استناد ماده ای از قانونشلقدارد و با تمام توان خود در برابر آن ایستاده است. صدور حکم حبس و 

مجازات اسلمی که مربوط بDه زورگیDDری و اوبDDاش خیابانی سDDت، تنهDDا جDDزئی از سیاسDDت های عمDDومی تر

این طبقه است.

اما طبقه کارگر نیز به این سادگی ها به امیال طبقه حاکم تن نمی دهد و به آن تسلیم نمی شود. طبقه کDDارگر

تDDا هم اکنDDون هDDم در برابDDر ایDDن یورش هDDا ایسDDتاده اسDDت و بیش تDDر از ایDDن بایDDد بایسDDتد تDDا تمDDام نقشDDه ها و

خواب های خوش سرمایه داران را نقش  بDDرآب کنDDد. اگDDر مDDا کDDارگران در برابDDر یDDورش جدیDDد طبقDDه حDDاکم

نایستیم و با آن مبارزه نکنیم، بDDورژوازی حDDاکم بDDه یDDورش خDDود ادامDDه می دهDDد و در تعDDرض بDDه حقDDوق و

معیشت کارگری حد و اندازه نمی شناسد. لذا در هر کارخانه یا موسسه ای که یک یا چنDDد کDDارگر یDDا فعDDال

اعتصاب و نماینده کارگران در معرض تعرض کارفرما و دستگاه قضائی و امنیتی رژیم قDDرار می گیDDرد

و یا احضار و مورد بازخواست و ارعاب و محاکمه واقع می شود همه کارگران آن کارخDDانه و موسسDDه،

متحDDدا بایDDد از رفقDDای کDDارگر و از نماینDDدگان خDDود بDه دفDDاع برخیزنDDد و خواهDDان منDDع پی گDDرد و آزار آنDان

شوند. در هر کارخانه و موسسه ای کDه این گDDونه کDDارگران زنDDدانی یDا اخDDراج می شDDوند، کDDارگران بایسDDتی

به طDDور یک پDDارچه دسDDت بDDه اعDDتراض و اعتصDDاب بزننDDد و خواسDDتار آزادی فDDوری کDDارگران زنDDدانی و

بازگشت به کار کارگران اخراجی شوند. 

فراموش نکنیم که قدرت ما کDDارگران در اتحادما سDDت و پیDDروزی مDDا در گDDرو ایDDن اتحDDاد وهمبستگی سDDت.

کارگران مبارز معدن سنگ  آهن بافق نمونه درخشانی از همبستگی و اتحDDاد و یک پDDارچگی را بDDه جنبDDش

کارگری ایران تقدیم کردند. باید از کارگران معدن سنگ آهن بافق بیاموزیم. پرچDDم اتحDDادی کDDه در معDDدن

سنگ آهن بافق برافراشته شد، در دست گیریم ، چون تنی واحد به مقابله با تعرضات سرمایه برخیزیم تDDا
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راه را برای پیروزی های آینده هموارتر سازیم. ما کارگران می توانیم و بایDDد در برابDDر بDDرده داران مDDدرن

هایی که هر روز بر گرده طبقه کارگر فرود می آید بایستیم. ماکارگران مDDی تDDوانیم وبایDDد متشDDکلشلق و 

شویم ، تشکل های طبقاتی خودرا سازمان دهیم،اعتصابات و مبارزات خود علیه رژیم حاکم را گسDDترش

دهیم تا نظام بردگی مزدی به انضمام تمام دستگاه بوروکراتیک – نظامی اش را به گورستانی بسپریم که

رژیم ارتجDDاعی جمهDDوری اسDDلمی نظDDام بDDرده داری در آن دفDDن شDDده اسDDت. تDDا بDDدین وسDDیله نDDه فقDDط ازشDDرر

،قوانین ومجازات های آن نجات یابیم بلکه برای همیشه خود را از اسارت و بندگی سرمایه رها سازیم.

زیرنویس ها:

 قDDانون مجDDازات اسDDDDلمی"هرکس باهیDDاهو و جنجDDال یاحرکDDات غیرمتعDDDارف۶۱۸ – براسDDاس مDDاده ۱

یاتعرض به افراد موجب اخلل نظم و آرامش عمومی گردد یا مDDردم را ازکسDب و کاربDDازدارد بDه حبDس

 ضربه شلق محکوم خواهدشد.۷۴ ماه تا یک سال و تا ۳از

 کارگرزیرپوشDDش شDDرکت پیمان کDDDاری"پیشگامان۱۸۵۰ –ازحدود سDDه هزارپرسDDنل پتروشDDیمی رازی،۲

فDDن انDDدیش"، پیشDDگام فراصDDنعت" وچنDDد شDDرکت پیمانکDDاری دیگرمشDDغول بDDه کارهسDDتند کDDه دسDDتمزد ایDDن

کارگران نسDDبت بDه حقDDوق پرسDDنل رسDDمی بسDDیار کم تراست.کDDDارگران خواسDDتار رفDDع ایDن تبعیDDض هسDDتند.

خصوصDDDDی(سرمایه گذارازکشDDورترکیه) درصدسDDهام ایDDن شDDرکت بDDه بخDDش ۸۵ کDDه ۸۷ازاسDDفند سDDال

واگذارگردید، روزبه روز برمشکلت این کارگران افزوده شده است.

۱۳۹۳ نیمه اول مهر سال ۶۷۸برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره



11                                                                                                                 برگرفته از نشریه کار      سازمان فدائیان (اقلیت)

، اعتراضات و اعتصابات کارگری نیز از گسDDترش بیشDDتری برخDDوردار۹۳با نزدیک تر شدن پایان سال 

شDDده و تقریبDDا تمDDام بخش هDDای کDDارگری را در بDDر گرفتDDه اسDDت. رونDDد فزاینDDده و پرشDDتاب اعتصDDابات و

اجتماعات اعتراضی کارگری از اول سال جاری تاکنون، بیان روشنی از تشدید نارضایتی کDDارگران از

اوضاع و شرایط حاکم، مقاومت در برابر تعرض سرمایه، مبارزه بDDرای بهبDDود شDDرایط کDDار و زنDDدگی و

تغییDDر وضDDع موجDDود اسDDت. تعDDدد و گسDDترش بی سDDابقه اعتصDDابات و تجمعDDات و دیگDDر اشDDکال مبDDارزه

کارگری و صدای اعتراض طبقه کDDارگر کDه از معDDادن ذغال سDDنگ و مDس و سDنگ آهن گرفتDDه تDDا صDDنایع

خودروسازی، فولد، لوله سازی، ذوب آهن و کشت وصنعت و در همه جا دیDDده و شDDنیده می شDDود، مDDوجب

محاکمه کارگران معدن سنگ آهن بافق محاکمه کارگران معدن سنگ آهن بافق 

بر متن گسترش اعتصابات کارگریبر متن گسترش اعتصابات کارگری
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هراس و وحشت سرمایه داران و دولت حامی آن ها گشته است. روزی نیست که کارگران این کارخانه یا

آن معDDدن دسDDت بDDه اعتصDDاب و اعDDتراض نزننDDد. گرچDDه خDDبر بسDDیاری از ایDDن اعتصDDابات و اعتراضDDات،

سانسور و به عمد در مطبوعات و رسانه های رسمی منعکDDس نمی شDDوند، امDDا حتDDا اخبDDار انتشDDار یDDافته در

ایDDن رسDDانه ها در همیDDن نیمDDه اول بهمDDن مDDاه نیDDز حDDاکی از حجDDم بسDDیار بDDالی اعتصDDابات و اعتراضDDات

کارگری ست. از جملDه اعتصDDابات و اعتراضDDات کDDارگری در همیDن بDDازه کوتDاه می تDDوان بDه مDDوارد زیDDر

اشاره کرد.

 کارگر کارخانه لDDوله و نDDورد صDDفا در سDDاوه بDDا۱۰۰۰اعتصابات و تجمعات اعتراضی پی درپی بیش از 

 کDDارگر پیمDDانی لوله سDDازی۱۲۰۰ مDDاه حDDق بیمDه، اعتصDDاب ۱۶ مDاه حقDDوق معDDوقه و ۴خواسDDت پرداخDDت 

 بهمن آغاز شده و به مدت چند روز ادامه داشته است، با خواست تعیین وضDDعیت شDDغلی۱۳اهواز که از 

 کDDارگر کارخDDانه قنDDد ورامیDDن بDDه مDDدت چنDDد روز متDDوالی در۴۰۰و پرداخت دو ماه حقوق معوقه، تجمDDع 

محوطه کارخانه در اعDDتراض بDه تعطیلDDی ایDن واحDDد و خواسDDت تعییDDن وضDDعیت و تضDDمین شDDغلی. تجمDDع

کارگران فولد البرز در مقابل فرمانداری تاکستان (برای ششمین بDDار در ظDDرف یDDک مDDاه) در اعDDتراض

به اخراج ها و قراردادهای موقت و خواست پرداخت دستمزد. تجمع سه روزه کارگران ذوب آهن اردبیDDل

 مDDاه حقDDوق.۸در برابDDر اسDDتانداری، در اعDDتراض بDDه نامشDDخص بDDودن وضDDعیت شDDغلی و عDDدم پرداخDDت 

اعتصاب چند روزه کارگران سیمان تجارت مهریز در اعتراض به بدرفتاری و اهانت مدیران نسبت بDDه

 کیلومDDتری بDDافق در مقابDDل۲۵کارگران. تجمع اعتراضDDی کDDارگران معDDدن سDDنگ آهن آنومDDالی شDDمالی در 

درب ورودی معدن با خواست استخدام رسمی. اعتصDDاب سDDه روزه کDDارگران معDDدن کوشDDک بDDا خواسDDت

پرداخت سه ماه حقوق معوقه و بازگشت به کار کارگران اخراجی. اجتمDDاع اعتراضDDی کDDارگران مجتمDDع

صنعتی اسفراین با خواست پرداخت دو ماه حقوق عقب افتاده. اعتصاب یک هفته ای کارگران برق تکاب

نیرو (از شرکت های زیر مجمDDوعه شDDرکت بDDرق منطقه ای تهDDران) بDDا خواسDDت پرداخDDت مزایDDا، پDDاداش و

 میلیون تومDDان از ایDDن بDابت طلبکDDار اسDDت. علوه بDDر این هDDا می تDDوان بDه۳سختی کار که هر کارگر مبلغ 

اعتراضDDات و اعتصDDابات متعDDدد دیگDDر از جملDDه اعتصDDاب کDDارگران کشت وصDDنعت کDDارون، کDDارگران

پتروشیمی مهاباد، کDDارگران گندله سDDازی چDDادرملو، معDدن مDس خاتون آبDDاد، کDDارگران اداره آب وفاضDDلب

اهواز، ذغال سنگ طزره در شاهرود، ذغال سنگ چشمه پودنه کرمDDان، کمپرسورسDDازی تDDبریز، فDDولد و
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چدن دورود، معدن سنگرود، سیمان سپاهان اصفهان، ایران تایر، ایران خودرو، سDDایپا و پDDارس خDDودرو

در همین یک ماه اخیر اشاره کرد.

سDDنگینی فشDDارهای اقتصDDادی و معیشDDتی بDDر دوش کDDارگران و خانواده هDDای کDDارگری، تحمDDل و شDDکیبایی

طبقه کارگر را به انتهDDا رسDDانده اسDDت. بDDرای تDDامین نDDان و غلبDDه بDDر گرسDDنگی، بDDرای سDDیر کDDردن شDDکم و

برای رهایی از شرایط دشوار و تحمیلی، راهی جز مبارزه در برابر کDDارگران بDDاقی نمانDDده اسDDت. چنیDDن

است کDDه بDه اعتصDDاب روی می آورنDDد، ماشDDین ها را خDDاموش می کننDDد، تجمDDع و اعDDتراض راه می اندازنDDد،

راهی خیابان می شDDوند و خDDروش اعDDتراض آمیز خDDود را هDDر روز رسDDاتر می سDDازند. خروشDDی کDه سDDتون

فقرات طبقه حاکم ودولت این طبقه را به لرزه انداخته است.

روحDDDانی و مجمDDDوعه اعضDDDای کDDDابینه وی کDDDه مجDDDری بی چDDDون وچرای سیاسDDDت های انحصDDDارات مDDDالی

بین المللی و سرمایه داران داخلی است، تامین کار هDDر چDDه ارزان تDDر و کDDارگر هDDر چDDه خDDاموش تر را، در

سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. برای تحقق این برنامه که جDDزء خواسDDت های محDDوری سDDرمایه

اسDDت، انDDواع سیاسDDت ها و ترفنDDدها را علیDDه طبقDDه کDDارگر به کDDار بسDDته اسDDت. بی حقDDوقی محDDض و بDDدترین

شرایط کاری را بر کارگری که برای زنDده مانDDدن راهDی جDDز فDDروش نیDDروی کDDار خDDویش نDدارد، تحمیDDل

کرده است. تا کارگر برای تهیه یک لقمه نان به هر خفتی تن دهد، وحشیانه استثمار شود و دم برنیاورد.

روحانی اگرچه توانسDDته اسDت کDDار ارزان و حتDا کDDار فوق العDDاده ارزان را محقDق سDDازد، امDا در خDDاموش

ساختن کارگران توفیقی نداشته و با شکست قطعی روبرو شده است.

کابینه روحانی که راست ترین و بی رحم ترین جناح بورژوازی را نمایندگی می کند، بDا اجDDرای گسDDترده تر

برنامه هDDای اقتصDDادی نئولیDDبرال، صDDرف نظر از محDDدودیت ها و محروم سDDازی بیDش از پیDش کDDارگران از

حداقل های قانونی در زمینه حقوق کار و تامین اجتماعی، صرف نظر از تغییر قDDوانین و وضDDع مقDDررات

جدیDDد بDDه زیDDان وعلیDDه کDDارگران و صDDرف نظر از تشDDدید بی حقDDوقی و اسDDتثمار طبقDDه کDDارگر، بDDه حDDربه ی

ارعDDاب و سDDرکوب علنDDی و مسDDتقیم کDDارگران نیDDز متوسDDل شDDده و دسDDتگاه امنیDDتی و قضDDایی را در ابعDDاد

گسترده تری علیه اعتصDDاب و سDDازماندهندگان آن وارد معرکDDه سDDاخته اسDDت. ده هDDا کDDارگر مبDDارز و فعDDال

اعتصاب را در سرتاسر ایران، در معدن سنگ آهن چادرملو، در پلی اکریDDل اصDDفهان، سDDیمان اسDDتهبان و

فراپDDاکس، سDDیمان لوشDDان، پالیشDDگاه آبDDادان، کاشDDی گیلنDDا، ذوب آهDDن اردبیDDل، پتروشDDیمی رازی، معDDدن

سنگ آهن بافق و بسیاری از واحدهای دیگر به دادگاه احضار و به اتهامDDاتی چDDون "اغتشDDاش" و "اخلل
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دادگDDاه جDDزائیدر نظم" به محاکمه کشانده و حتا سازمان دهنDDدگان اعتصDDاب در پتروشDDیمی رازی را در 

 محکوم ساخته است. شلقمحاکمه و به زندان و 

گرچه احضار، محاکمه و حبس کارگران مبارز و آگاه امر بی سابقه ای نبوده و پیش از آن نیز کDDارگرانی

چون بهنام ابراهیم زاده، شDDاهرخ زمDDانی، محمDDد جراحDDی، رضDDا شDDهابی و ده هDDا تDDن از اعضDDای سDDندیکای

کارگران شرکت واحد و سDDندیکای کDDارگران هفت تپDDه بDDه دادگDDاه احضDDار و محDDاکمه وبخشDDا  بDDه حبس هDDای

طولنی مدت محکوم شده اند و کماکان در زندان و زیر شکنجه های جسمی و روانی قرار دارنDDد، امDDا در

دوره حسن روحانی، پدیده احضار و محاکمه و بازداشت کارگران مبDDارز مDDورد اعتمDDاد تDDوده کDDارگران،

ابعDDاد وسDDیع تری به خDDود گرفتDDه اسDDت. کارفرمDDا برسرهرمسDDأله ای کDDه باکDDارگراختلف پیداکنDDDDد،فورا  بDDه

دستگاه قضائی شکایت می کند. در تشخیص اختلف میان کارگر و کارفرما، اکنDDون حتDDا همDان شDDرایط و

معیارهای نیم بند گذشته، یعنDDی نظDDارت و تشDDخیص مراجDDع حDDل اختلف نیDDز رعDDایت نمی شDDود. کافی سDDت

کارفرما یا مدیرعامل کارخانه به کارگر مبارزی اتهامی وارد سازد و به دادگاه شکایت کند تا دادگاه نیز

بی درنگ کارگر را احضار و تهدید و محاکمه کند. شکایت کارفرما از کارگران مبDDارز، احضDDار فDDوری

این دسته از کارگران به دادگاه و ارعاب و تهدید علنی، اخراج و حبس آن ها اکنون به یک شیوه عمومی

و سرتاسری طبقه حاکم تبدیل شده است. با این وجود، سرکوب و احضار و تهدید و محکمDDه نیDDز نDDه فقDDط

کارگران معترض را مرعوب نساخته و از اعتراض و اعتصاب باز نداشDته اسDت، کDه گDاه، خDDود، سDبب

اعتراض و اعتصاب و ادامه آن تا آزادی، منع پیگرد و بازگشت به کار بازداشت شDDدگان نیDDز شDDده اسDDت.

جنبش کارگری در یک سال اخیر، در این زمینه شاهد نمونه های متعددی بوده است. یکDDی از نمونه هDDای

 کارگر این معدن اسDDت کDه ایDDن روزهDDا دسDDتگاه قضDDایی۵۰۰۰بارز آن معدن سنگ آهن بافق و اعتصاب 

سرگرم احضار و محاکمه فعالن این اعتصDDاب اسDت. اعتصDDاب معDدن سDنگ آهن بDDافق، در اعDتراض بDه

۳۹ اردیبهشت آغاز شد و پDDس از ۲۷ درصد سهام این معدن به بخش خصوصی که در ۲۸/ ۵واگذاری 

 تیر، زمانی پایان یافت کDDه مسDDئولین دولDDتی واگDDذاری سDDهام ایDDن معDDدن را تلویحDDا منتفDDی اعلم۴روز در 

کردند و دو ماه مهلت خواستند تا به این موضDDوع و سDDایر مطالبDات کDDارگران رسDDیدگی کننDDد. به رغDDم ایDن

وعده ها اما دولت در تدارک سرکوب کارگران بود. بدنبال شکایت کارفرما (مدیرعامل معدن) و صDDدور

 فعال اعتصDDاب دوتDDن از ایDDن کDDارگران درسDDت در آسDDتانه پایDDان مهلDDت دو مDDاهه، روز۱۸حکم بازداشت 

 مرداد بازداشت شدند و روز بعد نیروهای سرکوب گارد ویژه در معدن مسDDتقر شDDدند. روزهDDای بعDDد۲۸
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 کDDارگر دیگDDر در یورش هDDای شDDبانه بازداشDDت و بDه دادگDDاه سDDپرده شDDدند. ایDDن اقDDدام نDه فقDDط اعDDتراض و۷

 کDDDDارگر معDDDDدن بDDDDافق، بل کDDDDه اجتماعDDDDات اعتراضDDDDی شDDDDبانه روزی خانواده هDDDDای۵۰۰۰اعتصDDDDاب دوم 

دستگیرشدگان و انبوهی از کارگران و زحمتکشان شهر بافق را در پDDی داشDDت. کDDارگران و زحمتکشDDان

شهر بافق با تجمع در برابر فرمانداری این شهر، ضمن حمایت از کارگران اعتصDDابی، خواسDDتار آزادی

 کارگر معدن بافق و حمایت پرشور اکثریت مDDردم ایDDن۵۰۰۰کارگران زندانی شدند. اعتصاب یکپارچه 

شهر از مطالبات کارگران اعتصابی، ایسDDتادگی متحDDدانه کDDارگران در برابDDر تهدیDDد و ارعDDاب و اقDDدامات

ی آن بDDه دیگDDر واحDDدها و معDDادن سرکوب گرانه از یDک سDDو، و تDDرس رژیDDم از گسDDترش اعتصDDاب و تسDDرر

منطقه، دولت را به عقب نشینی وادار کرد. مدیرعامل معDدن در نDDامه ای بDه شDDورای تDDامین شDDهر بDDافق در

 شDDDهریور یعنDDDی در شDDDانزدهمین روز دور دوم۱۲دوم شDDDهریور از شDDDکایت خDDDود انصDDDراف داد. روز 

اعتصاب کارگران معدن بافق و به دنبال ورود جمعی از مقامات دولتی و امنیتی استان یزد و شهر بDDافق

بDDه معDDدن و مDDذاکره بDDا کDDارگران اعتصDDابی، بDDا وعDDده لغDDو خصوصی سDDازی معDDدن، رسDDیدگی بDDه سDDایر

مطالبDDات کDDارگران، آزادی کDDارگران زنDDدانی و منDDع پیگDDرد قضDDایی آن هDDا، کDDارگران معDDدن بDDافق نیDDز بDDه

اعتصاب خود پایان دادند. کارگران بازداشتی آزاد و به سر کارهای خود بازگشتند!

 ماه پس از آخرین اعتصاب کDDارگران معDDدن بDDافق، نDه فقDDط تجدیDDد نظDDر قطعDDی در تصDDمیم دولDDت۵حدود 

مبنی بر واگذاری معدن به بخDDش خصوصDDی دیDDده نمی شDDود و ایDDن موضDDوع کماکDDان در پDDرده ابهDDام قDDرار

دارد، بلکه فعالن اعتصاب نیز دوباره به دادگاه احضار و به محاکمه کشانده شده اند. خDDبرگزاری دولDDتی

 کارگر یاد شده خبر داد. طبق این گزارش، قاضDDی۹ بهمن از برگزاری اولین جلسه دادگاه ۱۳ایلنا روز 

 کDDارگر، در نخسDDتین جلسDDه رسDDیدگی بDDه اتهامDDات، بDDه کDDارگران گفتDDه اسDDت۹رسDDیدگی بDDه پرونDDده ی ایDDن 

اگرچDDه کارفرمDDا شDDکایت خDDود را پDDس گرفتDDه اسDDت، امDDا آن هDDا بDDا شDDکایت فرمانDDداری بDDه دادگDDاه احضDDار

شده اند! وقتی که کارگران احضار شده پس از نخستین جلسه دادگاه به فرمانداری مراجعDDه می کننDDد تDDا از

دلیل شDکایت فرمانDDدار بDDاخبر شDوند، فرمانDDدار در پاسDخ بDه کDDارگران می گویDDد، او از کDDارگران شDDکایت

نکرده، بلکه دولت از آن ها شکایت نموده است.

بDDدین ترتیDDب اگDDر پیDDش از ایDDن، کDDارگران مبDDارز و سDDازماندهندگان اعتصDDاب، بDDا شDDکایت مDDدیرعامل و

کارفرما به دادگاه احضار و بازداشت و محاکمه و حبس و اخراج می شدند و دولت چنین وانمود می کDDرد

کDDه در اختلف میDDان کDDارگر و کارفرمDDا نقDDش میDDانجی گرانه ایفDDا می کنDDد، یDDا بDDه عبDDارت دیگDDر از کانDDال
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مدیرعامل و کارفرما وارد قضDDایا می شDDد و بDDر نقDDش خDDود پDDرده می کشDDید، اکنDDون ایDDن ملحظه کاری هDDا و

پرده ی نازک حائل را نیز کنار زده، مستقیم و بی واسطه وارد صحنه شده اسDDت و هDDر اعتصDDاب کننDDده و

سازمان گر اعتصاب را به دادگاه و زندان و حبس و اخراج تهدید می کند. محاکمه کارگران مبDDارز معDدن

بافق این بار بDه شDکایت دولDDت، نDه فقDDط تDرس و وحشDDت رژیDDم از گسDDترش اعتصDDابات کDDارگری از نDDوع

اعتصاب یکپDDارچه کDDارگران معDDدن سDDنگ آهن بDDافق را نشDDان می دهDDد، بلکDه در عیDن حDDال تلشی سDDت در

راستای منکوب ساختن و زهرچشم گرفتن از کارگرانی که به خود جرات داده اند با یکی از سیاسDDت های

محوری روحانی یعنی واگذاری صنایع و معادن به ثدمدDDن بدخDDص بDDه بخDDش خصوصDDی مخDDالفت کننDDد و در

برابر آن بایستند! سیاستی که دیکتDDه شDده بانDDک جهDDانی و صDDندوق بین المللDDی پDDول و جDDزء مهDDم و تفکیک 

ناپDDذیری از سیاسDDت اقتصDDادی نئولیDDبرال اسDت، بDDا اخDراج و بیکارسDDازی وسDDیع کDDارگران عجیDن اسDDت و

زدن از مزایDDا و حقDDوق اجتمDDاعی کDDارگران، کDDاهش هزینDDه تولیDDد بDه بهDDای انجمDDاد یDDا کDDاهش دسDDتمزدها و

تعرض سرمایه به حقوق اولیه و معیشت کارگری از مختصات آن است.

اعتصاب یکپارچه و شکوهمند کارگران معدن بافق در اسDDاس، اعDDتراض جDDدی نسDDبت بDDه ایDDن سیاسDDت و

مخالفت آشکار با آن بوده است. سیاستی که مورد تایید همه نهادهای حکومتی ست، از مجلDDس و کDDابینه و

جناح های رنگارنگ حکومتی گرفته تا رئیس جمهور و رهبر کDDل نظDDام! سیاسDDتی کDه از دوره رفسDDنجانی

بDه اجDDرا گذاشDته شDDد، در دوره خDDاتمی بDDا جDDدیت بیشDDتری دنبDDال شDDد و احمDDدی نژاد افتخDDارش ایDن بDDود کDDه

خصوصی سازی ها تنها در ظرف یDDک سDDال از دوره ی ریاسDDت جمهDDوری وی، از مجمDDوع سDDهام واگDDذار

 سال قبل از آن بیشتر بDDوده اسDDت و اکنDDون در دوره روحDDانی شDDرکت های عرضDDه شDDده بDDرای۱۰شده در 

 سDDال گذشDDته سDDابقه۱۰واگDDذاری بDDه لحDDاظ میDDزان سDDهام و ارزش آن چنDDد ده برابDDر شDDده و در تمDDام طDDول 

نداشDDته اسDDت. بنDDابر ایDDن گزافDDه نیسDDت اگDDر گفتDDه شDDود یکDDی از شDDاه بیت هDDای سیاسDDت اقتصDDادی روحDDانی

خصوصی سازی و مخالفت با آن مخالفت با دولت و یا کل نظام است. معدن سDDنگ آهن بDDافق گرچDDه جDDزء

بسیار کوچکی از این واگذاری هاست، اما کسDDی نبایDDد اعDDتراض و بDDا آن مخDDالفت کنDDد. معترضDDین بDDه ایDن

سیاست باید محاکمه و مجازات گردند تا راه بر اعتراضات و اعتصابات مشابه مسدود شود! چنین اسDDت

 ماه بعد از اعتصDDاب کDDارگران معDDدن سDDنگ آهن بDDافق، سDDازماندهندگان ایDDن اعتصDDاب یکپDDارچه، بDDه۵که 

اتهام "اغتشاش" و "اخلل در نظم"  در دادگاه سرمایه محاکمه می شوند.
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علی رغم این شمشیرکشی های دولت روحانی به روی کDDارگران مبDDارز معDDدن سDDنگ آهن بDDافق، کDDارگران

این معدن هنوز هم قادرند جلوی این روند را بگیرند و دولDDت را عقDDب براننDDد. امDDروز هDDر کDDارگر معDDدن

 ماه پیش کارفرما، مدیرعامل، فرماندار و استانداری یDDزد همگDDی در برابDDر۵بافق این را می داند که اگر 

۹کارگران عقب نشستند، اگر دستگاه قضایی در برابر کDDارگران کوتDDاه آمDDد و وعDده منDDع پیگDDرد قضDDایی 

 درصDDد سDDهام معDDدن بDDه بخDDش خصوصDDی داده شDDد، اگDDر۲۸/ ۵کDDارگر بازداشDDت شDDده و لغDDو واگDDذاری 

کارگران بازداشتی آزاد و به سر کارهای خDDود بازگشDDتند، تنهDDا و تنهDDا نDDتیجه اتحDDاد و اعتصDDاب یکپDDارچه

کارگران و خوابانDDدن چرخ هDDای تولیDDد بDDود. در حDDال حاضDDر نیDDز اگDDر بخواهنDDد رفقDDای کDDارگر خDDود را از

پیگرد دستگاه قضDDایی و امنیDDتی رهDDا سDDازند و دسDDت ایDDن ارگان هDDا را از دخDDالت در امDDور زنDDدگی و کDDار

رفقای خود کوتاه کنند و اگر بخواهند دولت را وادار به عقب نشینی سازند، بDDار دیگDDر بایDDد بDDه مDDؤثررترین

شکل مبارزه متوسل شوند و متحد و یکپارچه تولید را متوقف سازند و تا تحقDDق کامDDل خواسDDت های خDDود

به هیچ یک از وعده های طرف مقابل که همگی پوچ و توخالی از کار درآمده اند، اعتماد نکنند. کDDارگران

معDDدن سDDنگ آهن بDDافق می تواننDDد و بایDDد متشDDکل شDDوند و مبDDارزات خDDود را مسDDتقل از عوامDDل کارفرمDDا و

عناصر و تشکل های وابسته به رژیم که خDDود را همDراه کDDارگران نشDDان می دهنDDد و گDاه در صDDفوف مقDدم

اعتصDDاب نیDDز ظDDاهر می شDDوند تDDا در موقDDع مناسDDب سDDر اعتصDDاب را بDDه سDDنگ بکوبنDDد، اعتصDDابات و

اعتراضات متشکل خود را سازمان دهند. کارگران معدن سنگ آهن بافق باید بدانند که تنها با برافراشDDتن

 روز بDر فDDراز معDدن۵۵دوباره ی پرچم مبارزه و پرچم اعتراضی که در دو اعتصاب پی درپی بDه مDدت 

به اهتزاز درآمد می توانند دولت را به عقب نشینی وادار و مطالبات خود ار محقق سازند.

۱۳۹۳ نیمه دوم بهمن  سال ۶۸۷برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره
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 ، هرگDDونه تجمDDع و اعتصDDاب و۹۴/ ۸/ ۱۹دادگسDDتری کDDل خوزسDDتان بDDا صDDدور بخشDDنامه ای در تاریDDخ 

حرکت اعتراضی کارگران شDDاغل در پتروشDDیمی های منطقDDه ویDDژه بنDDدر امDDام را ممنDDوع اعلم کDDرد. ایDDن

۳بخشنامه که به امضای رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام رسیده، شامل یDDک مقDDدمه کوتDDاه و 

بنDDد اسDDت. در مقDDدمه، ضDDمن اشDDاره بDDه تجمعDDات و اعتصDDابات کDDارگران و کارمنDDدان پتروشDDیمی های ایDDن

منطقDDه، بDDر ضDDرورت "جلDDوگیری" از ایDن اعتراضDDات تاکیDDد شDده و بDه کDDارگران هشDDدار داده شDده اسDDت

۱چنDDان چه دسDDت بDDه اعDDتراض و تجمDDع و اعتصDDاب بزننDDد، بDDا آنDDان برخDDورد قضDDایی خواهDDد شDDد. در بنDDد 

بخشنامه گفته شده است " حقوق و مزایای کDDارگر و رابطDDه کDDارگر و کارفرمDDا طبDDق قDDانون مDدون بDه نDام

    

بخشنامه دادگستری خوزستان، بخشنامه دادگستری خوزستان، 

التیماتوم سرمایه به طبقه کارگرالتیماتوم سرمایه به طبقه کارگر
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 گفتDDه می شDDود، در۲قDDانون کDDار مشDDخص شDDده اسDDت و طبDDق قDDانون فDDوق بایDDد مطDDالبه گDDردد". در بنDDد 

صورتی که کارگری به حق و حقوق خDDود اعDDتراض دارد، می توانDDد بDDه دادگDDاه مراجعDDه کنDDد، تDDا دادگDDاه بDDا

 بخشنامه تاکیده شDDده اسDDت "تجمDDع و اخلل در نظDDم۳مکاتبه با اداره کار، در این مورد اقدام کند. در بند 

شDDرکت های پتروشDDیمی خلف قDDانون و مقDDررات اسDDت و بDDا آن برخDDورد قضDDایی می شDDود" آخریDDن سDDطر

بخشDDنامه نیDDز بDDا ذکDDر این کDDه "از ایDDن تاریDDخ بDDا هرگDDونه تجمDDع غیرقDDانونی و اخلل در نظDDم شDDرکت ها،

برخورد خواهد شد"، بار دیگر به تهدید کارگران پرداختDDه و آنDDان را از هرگDDونه تجمDDع و اعتصDDاب منDDع

کرده است!

پDDس از صDDدور ایDDن بخشDDنامه، برخی هDDا خواسDDتند وانمDDود سDDازند کDDه دادگسDDتری کDDل خوزسDDتان، بDDه علDDت

بی اطلعی از قانون کار و مقررات اشتغال کارگران در مناطق ویژه اقتصادی، "عجولنه" بخشDDنامه ای

را صادر نموده است. تلش شد که با طرح پاره ای انتقDDادات، دادگسDDتری خوزسDDتان را متDDوجه "ایDDرادات

حقوقی" بخشنامه سازند. دیگرانی نیز با استناد به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و فلن مDDاده قDDانون

اساسی در مDDورد تجمDDع، تلش کردنDDد دادگسDDتری خوزسDDتان را، بDه "تعDDارض" بخشDDنامه اش بDDا "ضDDوابط

قانونی" توجه دهند! در یک جملDه، تلش زیDDادی بعمDDل آمDد تDDا در پDس یDک رشDDته مجDادلت "حقDDوقی" و

"قانونی" پیرامون بخشنامه و مفادآن، اصل ماجرا، یعنی تشDDدید آگاهDDانه و سیسDDتماتیک سیاسDDت سDDرکوب

و اسDDتثمار و بی حقDDوقی طبقDDه کDDارگر و قربDDانی سDDاختن کDDارگران پتروشDDیمی منطقDDه ماهشDDهر درپیشDDگاه

سرمایه داران داخلی و شرکای خارجی آن ها که هر روز و هر هفتDDه، بDDر فDDرش قرمDDزی کDه کDDابینه حسDDن

روحانی پهن کرده پای می نهند، پنهان بماند!

امروز اما هرکارگری ولوبایک آگاهی متوسط می داند که موضDDوع ابDدا، این گDونه نیسDDت کDه دادگسDDتری

خوزستان این را نمی دانسته یا نمی داند که کارگران مناطق آزاد اقتصادی از جملDDه کDDارگران مجتمع هDDای

پتروشیمی بندرامام، مشمول قانون کار نیستند، بلکه تحت پوشش قانون خاصی به نDDام "مقDDررات اشDDتغال

 بDDه مسDDاله۳۶ الDDی ۲۹نیDDروی کDDار در منDDاطق ویDDژه اقتصDDادی" قDDرار دارنDDد کDDه فصDDل چهDDارم آن مDDواد 

اختلف میان کارگر و کارفرما اختصاص دارد و در آن تصDDریح شDده اسDDت کDه هرگDDونه اختلفDDی کDه از

طریق سازش میان کارگر و کارفرما حل نشود، به مرجع حل اختلف که هیاتی اسDDت مرکDDب از نماینDDده

کارفرما، نماینده کارگر و نماینده سازمان مناطق آزاد (در منطقه) واگDDذار می شDDود. یDDا حتDDا اگDDر هDDم زیDDر

پوشش قانون کار می بودند، باز هم حل اختلف برعهده هیاتی مرکDDب از یDDک نماینDDده وزارت کDDار، یDDک
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نماینده کارگر و یک نماینده مدیران صنایع به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایان است کDDه جزئیDDات آن در

 مشروحا توضیح داده شده است و درهرحDDال نDDه در قDDانون کDDار۱۶۶ الی ۱۵۷فصل نهم قانون کار مواد 

و نه در مقررات اشتغال نیروی کار در مناطق ویژه اقتصDDادی، هیDDچ جDDایی و هیDDچ مجDDوزی بDDرای ورود

دادگاه های عمومی به این موضوع وجود ندارد.

این ها البته نکDDاتی نیسDDتند کDه مسDDئولین دولDDتی، دادگسDDتری خوزسDDتان کDه شDعبه ای از قDوه قضDDایی و جDDزء

ات ثDDابت مهمی از دستگاه سرکوب دولتی ست، از آن بی اطلع باشند. این موضوع نیز به تجربه و به کرر

شده است که هر آینه منافع طبقه حاکم ایجاب کند، مسئولین و نهادهای حکومتی حتDDا قDDوانین خDDود را نیDDز

زیرپا می گذارند یا چنان چه نیازباشد فورا قوانین جدیدی وضDDع می کننDDد. درهرحDDال امDDا طبقDDه اسDDتثمارگر

حاکم اراده خDDود را، مسDDتقل از آن کDه در چDDه زرورق قDDانونی پیچیDDده شDDده یDا نشDDده باشDDد ، اعمDDال می کنDDد.

امروز که سرمایه شمشیر از رو بسته وکارگزاران فوق العاده بیرحمی را به خدمت گرفته است، نه فقط

برشیپورسرکوب حد اکثر مDی دمDDد و هرلحظDه بDه روی طبقDه کDDارگر شمشDDیر می کشDد، بلکDه هرجDDا لزم

آید، قوانین نهاد های رسمی خود را نیز به یک ضرب دو نیم می کند. این واقعیتی است انکDDار ناپDDذیر کDDه

اعتصDDDابات کDDDارگری در مقیDDDاس تمDDDام کشDDDور و در اسDDDتان خوزسDDDتان پیوسDDDته در حDDDال گسDDDترش اسDDDت.

کارگران پتروشیمی، به عنوان یکی از بخش های پیشرو طبقه کارگر اعتصابات و اعتراضات پرشوری

را به ویژه برای برچیده شدن شرکت های پیمانکDDاری سDDازمان داده و نقDDش برجسDDته ای در اعتلی جنبDDش

کDDارگری داشDDته اند. اتحDDاد کDDارگران در پتروشDDیمی های منطقDDه ماهشDDهر در یDDک سDDال اخیDDر از اسDDتحکام

بیشتری برخوردار شده و اعتصاب هماهنگ مجتمع پتروشیمی های اروند، تنDDدگویان، فجDDر، فDDارابی، در

مهرماه سال جاری آرامش سرمایه داران و دولت آن ها را برهم زده و به عاملی تهدید کننده در کل استان

خوزستان تبدیل شده اسDDت. دادگسDDتری خوزسDDتان، بDDا سراسDDیمگی و صDDدور بخشDDنامه ی منDDع اعDDتراض و

اعتصاب در پتروشیمی های منطقه بندر امام، بر این خیال است که برهDDم زننDDدگان آرامDDش سDDرمایه داران

را سر جای خود بنشاند و از تسری اعتصابات و اتحاد و هماهنگی آنان به دیگر بخش هDDای کDDارگری در

استان جلوگیری بعمل آورد.

بخشنامه دادگستری خوزستان، جزئی جداناپDDذیر از سیاسDDت ها و برنامه هDDای عمیقDDا ضDDدکارگری رژیDDم و

در ادامه تعرضات طبقه سرمایه دار علیه حقوق و معیشت طبقه کارگر است. روحانی و مجمDDوعه کDDابینه

وی کDDDه مجریDDDان بی چDDDون و چDDDرای سیاسDDDت های انحصDDDارات مDDDالی بین المللی انDDDد، بDDDا اجDDDرای گسDDDترده
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سیاسDDDت های اقتصDDDادی موسDDDوم بDDه نئولیDDDبرال، تمDDDام هDDم خDDDود را صDDDرف تشDDDدید سDDDرکوب و اسDDDتثمار و

بی حقوقی طبقه کارگر نموده انDDد. در پرونDDده کDابینه حسDن روحDDانی، کDه راسDDت ترین جنDDاح بDDورژوازی را

نمایندگی می کند و بی رحم ترین نمایندگان و سخنگویان سرمایه در آن گرد آمده انDDد، تDDا جDDایی کDDه بDه طبقDDه

کارگر ایران برمی گردد، جز تعرضات پی درپی علیه این طبقه ، جزسیاست تشدید سرکوب و اسDDتثمار و

بی حقوقی، وجز تحمیل فقر و گرسنگی کشنده بر کارگران، چیز دیگری وجود ندارد.

همDDه کDDارگران ایDDران بDDه ویDDژه بخDDش پیشDDرو آن،ایDDن موضDDوع را مDDی داننDDد کDDه؛ طDDرح شDDکایت کارفرمDDا

ازکارگر اعتصاب کننده به دادگاه، احضار و بازداشت و ارعDاب و محDاکمه فعDDالن اعتصDDاب، اخDDراج و

حبس این دسDDته از کDDارگران، در دورۀ ریاسDDت جمهDDوری حسDن روحDDانی بDDاب شDDد و بDه صDDورت رسDDمی

درآمDDد. اگDDر کDDه در آغDDاز، کDDارگری در ایDDن یDDا آن کارخDDانه منفDDرد و بعDDد از شDDکایت کارفرمDDا بDDه دادگDDاه

احضار می شد، اما این پدیده به سرعت به روش عمومی و روتین برخورد سرمایه داران و طبقه حاکم با

کDDارگران اعتصDDاب کننDDده در سرتاسDDر کشDDور تبDDدیل گردیDDد. حDDذف قDDوانین نDDاظر بDDر اختلف کDDارگر و

کارفرما یا دور زدن آن و ورود دادگاه های عمومی به این عرصDه، جDDزء سیاسDDت های برنDDامه ریزی شDده

دولتی سDDت کDDه تDDأمین کDDار ارزان و کDDارگر بی حقDDوق و خDDاموش، اجبDDار نیDDروی کDDار، بDDه کDDار در شDDرایط

دشواری که با کار در شرایط بردگی پهلو می زند، از اهداف اصلی آن بDDوده اسDDDت.کابینه حسDDن روحDDانی

بسیارآگاهانه و فکرشده، بDDرای تDأمین نیDDروی کDارمفت وارزان و بDDرای تDأمین سDDود حداکثرسDDرمایه، پDDای

دادگاه های عمومی را به اختلف میان کارگر و کارفرما کشاند تا بDا اعمDال قDDوه قهریDDه دسDتگاه قضDDائی،

جلوی واکنش اعتراضی کارگران  را بگیرد وطبقه کارگرایران را مرعوب سازد. چنین است که در پی

شکایت کارفرمایان، مDDدیر عامل ها و مDDدیران و روسDDای شDDرکت ها و کارخانه هDDا، تنهDDا در یDDک دوره یDDک

، ده ها تن از فعالن و سازمان دهندگان اعتصاب در صنایع فولد، ذوب آهDDن،۹۳ تا مهر ۹۲ساله از آبان 

معادن سنگرود،کوشک،طزره، چشمه پودنه،مDDDس خDDاتون آبDDDاد،پالیشگاه آبDDادان، لوله سDDازی، پلی اکریDDل،

سیمان سپاهان، لوشان واصDDطهبان، کاشی سDDازی هDDا، خودروسDDازی هDDا و برخDDی دیگDDر از کارخانه هDDا بDه

دادگاه هDDای عمDDومی رژیDDم احضDDار شDDدند و بDDه "جDDرم"  "اغتشDDاش" و "اخلل در نظDDم" مDDورد محDDاکمه و

ارعاب و تهدید قرار گرفتند ویا حبس و اخراج شدند. در معدن سنگ آهن بافق، پس از شکایت فرماندار

 بDDه۹۳ بهمDDن ۱۳ کارگر در ۹که بعدا اعلم کرد شاکی اصلی نه شخص وی، که خود دولت بوده است، 

 کارگری که به خود جرات داده بودند با دو اعتصDDاب یکپDDارچه و۵۰۰۰دادگاه احضار شدند تا دولت از 
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بزرگ چنDDد ده روزه، نسDDبت بDDه یکDDی از سیاسDDت های اصDDلی آن یعنDDی خصوصی سDDازی، اعDDتراض کننDDد،

انتقام بگیرد و کارگران را منکوب سازد. سرمایه و دولDDت ارتجDDاعی و سDDرکوب گر پاسDDدار منDDافع آن کDDه

مصمم بود پیکر زخمی طبقه کارگر را زیر سر نیزه لت و پار کند، حتDDا بDه ایDDن هDDم اکتفDDا نکDDرد و علوه

بر بازداشت و ارعاب و حبس فعالن اعتصاب، علوه بر احکام و مجازات های پیشین، برای آن ها حکم

شDDلق نیDDز صDDادر کDDرد تDDا بDDا سDDاطور مجDDازات اسDDلمی، کDDارگران را از هرگDDونه اعDDتراض و اعتصDDاب

 کDDارگر۸منصرف سازد. در پتروشیمی رازی، پس از اعتصاب یکپارچه کارگران و شکایت کارفرمDDا، 

ایDDن مجتمDDع بDDه دادسDDرای عمDDومی ماهشDDهر احضDDار شDDدند. بعDDد از محDDاکمه کDDارگران در دادگDDاه عمDDومی

 مDاه حبDس و۶ نفر از کDDارگران بDه اتهDام "اخلل در نظDDم" هDر کDDدام بDه ۴، ۹۳ شهریور ۲۴ماهشهر در 

 ضربه شلق محکوم شدند. صدور حکم شلق برای کارگران مبارز و پیشرو پتروشDDیمی رازی نیDDز۵۰

یک اقدام منفرد و تصادفی صDDرفا بDDه منظDDور ارعDاب کDDارگران ایDن پتروشDDیمی نبDDود. بلکDه صDDدور حکDDم

شلق نیز، جزء دیگری از سیاست سیستماتیک تشدید سرکوب طبقه کارگر بوده است که دستگاه قهDDر و

سDDرکوب دولDDتی بDDا اجDDرای آن در پتروشDDیمی رازی، می خواسDDت دردل کDDارگران تمDDام پتروشDDیمی هDDای

منطقDDه رعDDب وهDDراس بیانDDدازد و درضDDمن ارزیDDابی دقیق تDDری از زمینه هDDای پDDذیرش آن و عکس العمDDل

جامعه بدست آورد تا این مجازات اسلمی دوران های برده داری وارباب رعیتی را بDه سDDایر پتروشDDیمی

ها و به هر کارخانه و موسسه ای که کارگران بطور متشکل و متحد وبDDا سDDازماندهی اعتصDDاب یکپDDارچه

وارد میدان نبرد با سرمایه داران و رژیم شان می شوند و چنگ در چنDDگ آن هDDا می افکننDDد، تعمیDDم دهDDد. از

 کDDارگر معDDدن سDDنگ آهDDن چDDادرملو نیDDز بDDه خDDاطر سDDازماندهی و رهDDبری۳۰پDDی ایDDن رویDDداد بDDود کDDه 

 تDDن از آنDDان هDDر کDDدام بDDه یDک۵اعتصابات گسترده و یکپارچه در این معDDدن، بDDه دادگDDاه احضDDار شDDدند و 

سال حبس تعزیری و شلق محکوم شدند.

پاسداران نظDDم موجDDود و کDDابینه ضDDدکارگری روحDDانی کDه جDDزئی از همیDDن پاسDDداران و دسDDتگاه سDDرکوب

است، به موازات گسترش اعتصDDابات کDDارگری از یDDک سDDو،  و پیشDDرفت مDDذاکرات و توافDDق هسDDته ای از

سوی دیگر بر دامنDDه اقDDدامات سDDرکوب گرانه خDDود علیDDه کDDارگران افزودنDDد. محاکمDDات پDDی در پDDی فعDDالن

اعتصاب، تهدیدات مکرر و مستمر کارگران مبارز، توسل آشکار به قوه قهریDDه و صDDدور حکDDم حبDDس و

شلق هنوز کافی نبود و باید با اخراج رهبران و فعالن اعتصاب تکمیل می شد.
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 فعDDال اعتصDاب، فقDDط بDه خDDاطر۲۰۰) نزدیک به ۹۴تنها در فاصله هشت ماه (اول فروردین تا اول آذر 

 کDDارگر اخDDراج۴سازماندهی و رهبری اعتصابات از کار اخراج شده اند. در معدن زغال سDDنگ سDDرخس 

۴ کارگر، کارخانه ضرب سکه مس بDDاهنر یDDک کDDارگر، کاشDDی سDDازی تDDبریز ۱۳شده اند، معدن آنومالی 

 کDDارگر کDDه دو نفDDر از آن هDDا نماینDDده۱۱کDDارگر، کاشDDی گیلنDDا حDDداقل یDDک کDDارگر، لDDوله و نDDورد صDDفا 

 کDDارگر کDه سDه نفDر از آن هDDا نماینDده۱۸ کDDارگر، ایDران بDرک ۶کارگران بوده انDDد، لوله سDDازی خوزسDDتان 

 کDDارگر، سDDیمان داراب یDDک کDDارگر کDDه نماینDDده کارگDDارن بDDوده۴کارگران بوده اند، فDDولد و چDDدن دورود 

 کارگر، کارخانه قفل کار یک کارگر، شرکت سDDپنتا۳ کارگر، کشتارگاه سیمرغ ۲است، سیمان دشتستان 

 کDDارگر، پتروشDDیمی رازی یDک کDDارگر، پتروشDDیمی۴۰ تDDا ۳۰که در مناطق نفت خیز جنDDوب فعDDال اسDDت 

 کDDارگر، پDDارس خDDودرو۷ کارگر، شرکت مبلمان آزادگستر گیتی ۲۰فراورش یک کارگر، شیشه آبگینه 

 کارگر، کارخانه تولیDDد سDDیم و کابDDل اسDDتان یDDزد یDDک کDDارگر کDه نماینDDده کDDارگران بDDوده۴۰ تا ۲۴و سایپا 

 کارگر.۵ کارگر، مس سرچشمه ۱۸است، شرکت جهاد نصر اصفهان 

تمDDام ایDDن کDDارگران بDDه اتهDDام "اغتشDDاش" و "اخلل در نظDDم" و در واقDDع بDDه خDDاطر فعDDالیت آگDDاه گرانه و

سDDازماندهی اعتصDDاب و اعDDتراض کDDارگری از کDDار اخDDراج شDDده اند. هDDر چنDDد بسDDاط اخDDراج هDDر کDDارگر

معترض و اعتصاب کننده یا اخراج فعالن و سازماندهندگان اعتصاب، همواره در سرمایه داری حاکم بر

ایDDران پهDDن بDDوده اسDDت، در سDDال های اخیDDر امDDا این گDDونه اخراج هDDا رونDDق بیشDDتری گرفتDDه اسDDت. تحمیDDل

قراردادهDDای کDDار بDDر کDDارگران عسDDلویه کDDه در یکDDی از بنDDدهای آن بDDه صDDراحت قیDDد شDDده هDDر کDDارگر

اعتصاب کننده بدون پرداخت حق و حقوق اخراج می شود، نمونه دیگری از همین تلش هاسDDت. بخشDDنامه

جدیDDد دادگسDDتری خوزسDDتان نیDDز کDDه در آن هرگDDونه تجمDDع و اعتصDDاب کDDارگران پتروشDDیمی های منطقDDه

ماهشهر "اخلل در نظم شرکت های پتروشیمی" قلمداد شده و در آن چند بار کDDارگران پتروشDDیمی را بDDه

برخDDورد سDDخت دسDDتگاه قضDDائی تهدیDDد کDDرده اسDDت، در واقDDع ادامDDه همیDDن رونDDد و ادامDDه سیاسDDت های

سیستماتیک ضد کارگری کابینه روحانی و برای مقابله با اعتصابات فزاینده کارگری ست.

بخشنامه دادگستری خوزستان علیه کارگران پتروشیمی های بندر امDDام، چنDDان که پیDDش از ایDDن اشDDاره شDDد،

واکنشDDی در برابDDر اعتصDDاب متحDDدانه سDDه مجتمDDع پتروشDDیمی ارونDDد، تنDDدگویان و فجDDر بDDود. در سDDه دهDDه

اخیر، این نخسDDتین بDDار بDDود کDه چنیDDن اتحDDاد و پیونDDدی در ایDDن ابعDDاد میDDان چنDDد پتروشDDیمی بوجDDود آمDDده و
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کارگران پیشرو این واحدها توانسته بودند با ایجاد پیوند و ارتباط میان خDDود، اعتصDDاب همزمDDان در چنDDد

واحد پتروشیمی را سازمان دهند و متحدا به مقابله با کارفرما و حامیان آن برخیزند.

اعتصاب فراواحدی و فراکارخانه ای در ادامه خود می توانسDDت بDDه سDDایر پتروشDDیمی های منطقDDه گسDDترش

یابد و یا به الگوی کارگران نفت و گاز و دیگر رشته های تولیدی و خدماتی در کل استان مهم خوزسDDتان

که ازموقعیت حساسی برخوردار است، تبدیل گردد و شDDاهرگ حیDDاتی رژیDDم را قطDDع کنDDد. چنیDن بDDود کDه

دستگاه قضائی به عنوان جزء مهمی از دولت پاسدار منافع سDDرمایه و نظDDم موجDDود، وارد میDدان شDد، بDه

طبقه کارگرالتیماتوم داد و هر گDونه اعتصDDاب و تجمDDع کDDارگران پتروشDDیمی های منطقDDه را ممنDDوع اعلم

کرد.

اما در ارتباط با صدور بخشنامه دادگستری خوزسDDتان، نکتDه دیگDDری را کDه می تDDوان بDه آن اشDDاره کDDرد،

ویژگی پتروشیمی ها به لحاظ گستردگی و سDDازماندهی اعتصDDاب در آن هاسDDت. اعتصDDاب در یDDک یDDا چنDDد

واحد توسط کارگران پیشرو و آگاهی که از نزدیک همدیگر را می شناسند و به یکدیگر اعتماد دارند، بDDا

هوشDDیاری و تلفیDDق مناسDDبی از کDDار علنDDی و مخفDDی، سDDازماندهی و رهDDبری می شDDود. اگDDر کDDه دسDDتگاه

سDDرکوب و پلیسDDی رژیDDم، بDDه فDDرض بDDه یDDک تشDDکل علنDDی و فعDDالن آن از نDDوع سDDندیکای شDDرکت واحDDد

دسترسی دارد و هر لحظه می تواند فعالن علنی آن را بازداشت کند واعتصاب در آن واحد را بخواباند،

اما در پتروشیمی ها که بسیار گسترده هستند، دستگاه سرکوب و پلیسی نمی توانDDد تشDDکل خاصDDی را متهDDم

کنDDد و بDDا دسDDتگیری و بازداشDDت چنDDد نفDر، غDائله را بخوابانDDد. از ایDن رو بعیDDد نیسDت کDه یکDDی از اهDDداف

جانبی صادرکنندگان بخشنامه، کشاندن کارگران پیشرو به مدار فعالیت هDDای صDDرفا علنDی و قDDانونی باشDDد

تا اعتراضات کارگران را به مسDDیری قDDانونی و قابDDل کنDDترل بیاندازنDDد. ظDDاهرا اداره کDDار و دادگسDDتری و

برخDDی از بDDه اصDDطلح نماینDDدگان کDDارگران، در صDDدد هسDDتند تلش هDDایی را در ایDDن زمینDDه انجDDام دهنDDد.

 از احتمال برگزاری یDDک۹۴/ ۹/ ۳چنان که چند روز بعد از انتشار بخشنامه دادگستری خوزستان، ایلنا 

جلسDDه در اداره کDDار بDDا حضDDور "نماینDDدگان کDDارگران" خDDبر داد و نوشDDت "در ایDDن جلسDDه قDDرار اسDDت در

رابطه با این بخشنامه مDDذاکره شDDود  طرحDDی در دسDDتور کDDار قDDرار بگیDDرد کDDه بDDر اسDDاس آن، یDDک نماینDDده

دادگستری و یک نماینده اداره کار مسئول پیگیری مطالبات کارگران بندر امام باشند و نتایج پی گیری هDDا

و صورت جلسات مذاکرات بDDا کDDارگران را بDه دادگDاه جهDت صDDدور حکDم منتقDDل کننDDد" در هDDر حDال ایDن

شواهد و تلش ها، فرضیه فوق را تقویت می کند.
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اما صرف نظر از نقشه های شوم طبقه حاکم و بازوان اداری و تشکیلتی آن، اساس قضDDیه ایDDن اسDDت کDDه

اعتصDDابات کDDارگری در سراسDDر کشDDور در حDDال افزایDDش اسDDت. جمهDDوری اسDDلمی بDDا تشDDدید سDDرکوب

سیستماتیک کارگران و تحمیل بی حقی مفرط بر آنان، در واقDDع پیام هDDای دل پDDذیر وسوسDDه کننDDده ای بDDرای

سDDرمایه داران به ویDDژه از نDDوع خDDارجی آن، بDDه منظورسDDرمایه گذاری در منDDاطق آزاد اقتصDDادی و بDDرای

استثمار بی حدوحصر کارگران می فرستد و بدینوسDDیله بDDه آنDDان اطمینDDان می دهDDد کDDه کDDارگران در ایDDن جDDا

حDDق اعDDتراض ندارنDDد، حDDق تجمDDع و اعتصDDاب ندارنDDد و هDDر کDDارگری کDDه از ایDDن قDDانون سDDرپیچی کنDDد،

سروکارش با دادگاه های اسلمی و مجازات های اسلمی از نوع حبس و شلق است!

امDDا طبقDDه کDDارگر ایDDران هیچگDDاه و در هیDDچ شDDرایطی منتظDDر نمانDDده اسDDت اول کسDDی حDDق اعDDتراض و

اعتصاب به وی اعطا کند تا بعد دست به اعتراض و اعتصاب بزند. بنابر این، چنان که تعرضات پیشDDین

طبقه حاکم از نمونه بازداشت و احضار و محکمه فله ای کارگران و حکم حبDDس و شDDلق نتوانسDDت طبقDDه

کارگر را مرعوب سازد، بخشنامه دادگستری خوزستان یا التیمDDاتوم دسDDتگاه قضDDائی نیDDز نمی توانDDد سDDدی

در برابر رشد مبارزات و اعتصابات کارگری ایجاد کند و مانع اعتلی جنبش طبقاتی کارگران شود.   

۱۳۹۴  نیمه اول آذر سال ۷۰۶برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره
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 کDDارگر معDDدن طلی "آق دره"، بDDار دیگDDر سDDبعیت سDDرمایه داری۱۷خبر تکان دهنDDدۀ اجDDرای حکDDم شDDلق 

حاکم بر ایران، بی حقDDی مطلDDق و شDDرایط بDDرده واری را کDDه رژیDDم جمهDDوری اسDDلمی بDDر کDDارگران ایDDران

تحمیل نموده است، به نمایش گذاشت.

 کDDارگر ایDن۳۵۰، شDDرکت "پویDDا زرکDDان" کDه پیمان کDDار اصDDلی معDدن طلی "آق دره" اسDت، ۹۳دی  ماه 

معدن را بدلیل تمام شدن مدت قرارداد کار، اخراج کرد. این کارگران که هر کDDدام از یDDک تDDا هفDDت سDDال

سابقه کار داشتند در اعتراض به ایDن اقDDدام، تجمDع گسDDترده ای را در محDوطه معDDدن و در مقابDل نگهبDDانی

برپا کردند و خواستار ادامه کار شدند. کارفرمای این معدن، چندین سال است که با قراردادهDDای یDDک تDDا

    

شلق، ابزار استبداد و توحش ارتجاع  و سرمایهشلق، ابزار استبداد و توحش ارتجاع  و سرمایه
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سه ماه، هر سال در اول فصل زمستان صدها کارگر را اخراج می کند تا هر وقDDت اراده کDDرد دوبDDاره بDDه

همین شیوه با آنان قرارداد ببندد. ایDن کDارگران نیDDز، هربDDار علی رغDم دسDDتمزدهای نDDاچیزی کDه بDDا تDDاخیر

پرداخت می شود، با اضافه کاری کشنده، بدون مزایای شDDغلی و بDDا مشDDکلت بیمه ای، همDDواره در وحشDDت

از اخDDراج و بیکDDاری بسDDر بDDرده و بDDه امیDDد قDDرارداد دائم، سDDخت کوشDDانه در ایDDن معDDدن مشDDغول بDDه کDDار

می شوند. اما کارفرما که فقط دنبال سDDود و افزایDDش آن بDود، نDه فقDDط در فکDDر کDDارگران و اسDDتخدام دائمDDی

 کارگر را یکجا اخراج و به ورطه بیکاری پرتDDاب نمDDود. در اعDDتراض بDDه ایDDن۳۵۰آنان نبود، بلکه، هر

۶اقدام و از فرط فشارهای اقتصادی و روحی سه کارگر دست به خودکشی زدند و در تجمع اعتراضDDی 

 تن اعتراض کنندگان بDDه نماینDDدگی از طDDرف کDDارگران۷دی، کارگران اخراجی خواهان ادامه کار شدند. 

اخراجی انتخاب شدند که قرار بود در جلسه ای در "بخشداری تخت سلیمان" برای رسیدگی بDDه وضDDعیت

کDDارگران برگDDزار شDDود، شDDرکت کننDDد. امDDا بDDه جDDای برگDDزاری جلسDDه رسDDیدگی بDDه وضDDعیت کDDارگران،

 کارگر این معدن،۱۷دادستان "تکاب" این هفت کارگر را احضار کرد و بدنبال آن با شکایت کارفرما، 

۵۰۰ سDDال حبDDس تعزیDDری، ۵ مDDاه تDا ۶ دادگاه کیفDDری شDDهر تکDDاب محDDاکمه و هDDر یDDک بDه ۱۰۱در شعبه 

 ضDDربه شDDلق محکDDوم شDDدند کDه در دادگDDاه تجدیDDد نظDDر، مجDDازات۱۵۰ تا ۷۴هزار تومان جزای نقدی و 

 ضربه شلق و پرداخت جریمه نقدی قطعی شد. این مجازات های اسلمی۱۰۰ تا ۳۰حبس، لغو و حکم 

 بDDه مرحلDDه اجDDرا گذاشDDته۹۵یک هفته قبل از رسانه ای شدن خبر، یعنDDی در آخریDDن روزهDDای اردیبهشDDت 

شد.

محاکمه کارگران و فعالن کارگری در دادگاه های جDDزائی و مجDDازات شDDلق امDDر جدیDDدی نیسDDت چنDDان که

 فعDDال کDDارگری سDنندج بDه مرحلDه اجDDرا گذاشDته شDDد. حبDس هDDای۴ نیز حکم شDلق در مDDورد ۸۷در سال 

طولنی مدت کارگران آگاه و پیشرو در دادگاه های فرمایشی نیز امر بی سابقه ای نیست. جنبDDش کDDارگری

ده ها نمونه آن را تنها در ظرف ده سال اخیر تجربه کرده است. از آن نمونه است بازداشت های مکرر و

حبس های طDDولنی مDDدت فعDDالن کDDارگری و فعDDالن سDDندیکای کDDارگران شDDرکت واحد و هفت تپDDه یDDا دیگDDر

تشکل ها که شماری از آن ها کماکان درزنDدان  و یDDا تحDت پیگDDرد قضDDائی و امنیDDتی هسDDتند. بDا این همDه  در

سال های اخیر، طبقه سرمایه دار حاکم، تعرضات خود در این عرصه را بسی افزایش داده و توام با رشد

اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری ورود دادگاه های جزائی بDDه مسDDائل و اختلفDDات کDDارگری نیDDز

رایج تر شده است. صدها کارگر مبارز به خاطر سDDازماندهی اعDDتراض و اعتصDDاب بDDه دادگDDاه احضDDار و
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مورد محاکمه قرار گرفته و در مواردی به حبس و جزای نقدی و حتDDا شDDلق محکDDوم شDDده اند. احضDDار و

محاکمه و بازداشت کارگران طی سه سال اخیر از محDDدودۀ فعDDالن ایDن یDا آن تشDDکل بسDDی فراتDDر رفتDDه و

مقیاس عمومی تر و گسترده تری بخود گرفته است.

این واقعیتی ست که با رئیس جمهDDور شDDدن حسDDن روحDDانی، طبقDDه سDDرمایه دار و کDDابینه ای کDDه راسDDت ترین

جناح بورژوازی را نمایندگی می کند، سرکوب خشن تر، همه جانبه تر و درعین حال برنامه ریزی شده ای

را علیDDه طبقDDه کDDارگر سDDازمان دادنDDد. هنDDوز چنDDد مDDاهی از زمDDام داری وی نگذشDDته بDDود کDDه احضDDار و

بازداشت و محاکمه ده ها تDن از کDDارگران مبDDارز در دادگاه هDDای عمDDومی آغDDاز شDDد. دادگاه هDDا و محاکمDDات

موردی فعالن اعتصاب در معدن سنگ آهن چادرملو و کارگران مبارز پلی اکریDDل اصDDفهان، بDDه سDDرعت

 بDDه روش عمDDومی و سرتاسDDری۹۲بDDه سDDایر کارخانه هDDا و واحDDدها تسDDری یDDافت و در نیمDDه دوم سDDال 

سرمایه داران برای مقابله با جنبش طبقاتی کارگران و جلوگیری از اعتصابات کارگری تبدیل شد.

مجریDDDان اوامDDDر سDDDرمایه کDDDه ایDDDن بDDDار لبDDDاس "اعتDDDدال" پوشDDDیده بودنDDDد، وظیفDDDه داشDDDتند "قدرقDDDدرتی" و

وحشی گری بورژوازی حاکم را به رخ طبقه کارگر بکشند. چنین بود که دار و دسته روحDDانی علوه بDDر

گسترش خصوصی سازی ها، بیکارسازی ها، گسترش مناطق آزاد اقتصادی و محروم سازی کDDارگران از

حداقل های حقوقی قانون کار، همه گیر ساختن قراردادهای موقت، پیمانی و سفید امضاء، پای دادگاه هDDای

عمومی (جزائی) را نیز به عرصه اختلفات کارگر و کارفرما کامل باز کرد. سرمایه  و ارتجDDاع  هDDاری

کDDه وسDDیله اسDDتثمار بی مهDDار آن اسDDت، بDDا برپDDایی دادگاه هDDای ارتجDDاعی، احضDDار و محDDاکمه کDDارگران کDDه

اعتصابات شان پیوسته در حال افزایش و گسترش بوده است و صDDدور حکDDم حبDDس و شDDلق بDDه کDDارگران

اولتیمDDاتوم می داد کDDه بایDDد آرام و سDDربزیر باشDDند. دسDDتگاه قضDDائی و قDDوه اجرایDDی بDDه بورژوازی هDDار و

حریص اطمینان می داد که هر کارگر معترض و اعتصاب کننده، هر کDDارگر آگDاه و پیشDDرو کDه حرفDDی از

حقوق کارگر بر زبان آورد یا در این جهت قدمی بردارد، بی درنگ به دادگاه احضار می شود و به اتهDDام

"اغتشاش" و "اخلل در نظم عمومی و امنیت ملی" بدست جلد و شلق سپرده می شود.

اگر سابق بر ایDن، شDDکایت کارفرمDDا از کDDارگر و یDDا اختلف میDDان کDDارگر و کارفرمDDا، مطDDابق مDDوازین و

) یا طبق مقررات اشتغال نیروی انسانی در منDDاطق آزاد۱۶۶ الی ۱۵۷مقرراتی که در قانون کار (مواد 

) مDDورد بررسDDی قDDرار می گرفDDت و بDDه هیات هDDای حDDل اختلف واگDDذار می شDDد، اکنDDون۳۶ الDDی ۲۹(مDDواد 

بDDدون ایDDن مقDDدمه چینی هDDا کDDه بDDورژوازی آن را زائد و وقت گیDDر می دانDDد، کارفرمDDا می توانDDد مسDDتقیم و
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بی واسطه، رأسا  با شکایت از کارگر، بی معطلی وی را به دادگاه معرفی کند تا احضار و بازداشت شDDود

، مDDورد محDDاکمه قDDرار)۱(و مطابق قانون مجازات اسلمی که مربوط به زورگیران و اوباش خیابانی ست 

گیرد و به حبس و شلق محکوم شود.

این عین سیاستی ست که در تمام دوران ریاست جمهوری روحانی با شدت و حدت و در ابعDDاد سراسDDری

بDه مرحلDه اجDDرا گذاشDته شDده اسDت. طبقDه سDDرمایه دار و ارتجDDاع  اسDDلمی کDه همDواره در خDDدمت آن بDDوده

است، بی رحم تر و صریح تر از گذشته اعلم می کند؛ قانون، کیف پول من و همان اسDDت کDDه مDDن می گDDویم

و دولت که پاسدار منافع این طبقDDه اسDDت بDDا بDDال بDDردن شمشDDیر مجDDازات اسDDلمی و فDDرود آوردن پی درپDDی

ضربات شلق بر گDDردۀ طبقDDه کDDارگر، وظیفDDه سDDرکوب گری خDDود را اکنDDون در شDDکل بسDDیار عریDDان تری

انجام می دهد. در ایDن سDه سDDالی کDه روحDDانی در راس قDوه اجرایDDی قDDرار گرفتDه اسDت، مسDDئولن دسDDتگاه

قضائی و سخنگوی آن محسنی اژه ای، بارها و بارها علیه کارگران شمشیر کشیده و هرگونه اعتصDDاب و

تجمع کارگری را "خلف نظم عمومی" و "امنیDDت ملDی" قلمDDداد کرده انDDد و بDه دفعDDات تهدیDDد کرده انDDد هDر

کارگری دست به اعتصاب بزند، اخراج می شود کDDه نمDDونه آن را در عسDDلویه و قراردادهDDای تحمیلDDی بDDر

 بخشDDنامه تهدیDDدآمیزی صDDادر نمDDود و۹۴ آبDDان ۱۹کDDارگران دیDDدیم. دادگسDDتری خوزسDDتان نیDDز رسDDما در 

هرگDDونه اعDDتراض و اعتصDDاب در پتروشDDیمی ها را ممنDDوع اعلم کDDرد. تمDDام ایDDن اقDDدامات و دادگاه هDDای

ارتجDDاعی و وحشDDی گری های بDDورژوازی حDDاکم بDDرای آن اسDDت کDDه طبقDDه کDDارگر شDDدیدتر و وحشDDیانه تر

اسDDتثمار شDDود امDDا خDDاموش باشDDد و دم برنیDDاورد. بDDرای آن اسDDت کDه کDDارگران مرعDDوب شDDوند و در صDDدد

رهDDایی از زنجیرهDDای اسDDارتی کDDه بDDر دسDDت و پای شDDان بسDDته اند و هDDر روز آن را محکم تDDر می سDDازند،

برنیایند. اعتراض و اعتصاب و حق خود را مطالبه نکنند و به هر خفت و خواری تن در دهند.

بی تردید این بزرگ ترین تعرضی ست که طی یک ربع قرن اخیر، علیه طبقه کDDارگر ایDDران سDDازمان داده

شDDده اسDDت. دار و دسDDته راسDDت افراطDDی حسDDن روحDDانی کDDه پیش برنDDده سیاسDDت های اقتصDDادی موسDDوم بDDه

نئولیبرال و مجری  بی چون و چرای برنامه های انحصارات مDDالی بین المللی سDDت، می توانDDد بDه خDDود ببالDDد

که چنین تعرض خشDن و بی سDDابقه ای را علیDه طبقDه کDDارگر سDDازمان داده  اسDت و سDDرمایه، مDدال افتخDDار

جلدی را باید به سینه او بیاویزد.

در افزایDDش میDDزان سDDرکوب کDDارگران در دورۀ روحDDانی، علوه بDDر احضDDار و بازداشDDت و پی گردهDDای

 کDDارگر۲۵۰، بیDDش از ۹۴قضایی و امنیتی ده هDا فعDDال کDDارگری، همیDن بDDس کDه گفتDه شDDود تنهDDا در سDDال 
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صDDرفا بDDه خDDاطر سDDازماندهی اعDDتراض و اعتصDDاب و فعDDالیت آگDDاه گرانه از کDDار اخDDراج شDDدند، مDDداخله

دادگاه های عمومی و محاکمه کارگران مبارز در این دادگاه ها پیوسته  رو به ازدیاد بDDوده  و صDDدور حکDDم

حبس و شلق عمومیت  بیشتری یافته است.

 تن از کDDارگران۸ و از پی شکایت کارفرما، ۹۲پس از اعتصاب کارگران پتروشیمی رازی در دی ماه 

، سرانجام دادگاه عمومی۹۳ و مرداد ۹۲به دادگاه احضار شدند که پس از چند جلسه محاکمه، در اسفند 

 مDاه۶ چهار تن از این کارگران را به  اتهDDام "اخلل در نظDDم" هDDر یDک بDه ۹۳ شهریور ۲۴ماهشهر در 

 ضربه شلق محکوم ساخت. اگرچه اجDDرای ایDن حکDDم بDDه حDالت تعلیDDق درآمDDد، امDDا نفDس ایDن۵۰حبس و 

محاکمه و صدور چنین حکمی، هشداردهندۀ و اقدامی بود که باید راه را برای تعرض بیشتر می گشود.

 تن از کارگران و فعDDالن۳۰ نیز ۹۲در اعتصابات پرشکوه کارگران معدن سنگ آهن چادرملو در سال 

۱۰۱ اسDDفند در شDDعبه ۲۰اعتصاب پس از شکایت کارفرما به دادگاه احضار شدند و پDDس از محDDاکمه در 

 تن از آنDDان بDه یDک سDDال حبDDس تعزیDDری و ضDDربات شDDلق۵ کارگر تبرئه و ۲۵دادگستری اردکان یزد، 

 سال حبس تعلیقی و ضDDربات شDDلق بDDه۵محکوم شدند. این بار نیز حکم یک سال حبس تعزیری بعدا به 

پرداخت سه میلیون ر جزای نقدی تبدیل شد.

) کDDارگران معDدن سDنگ آهن بDDافق نیDDز پDس۹۳ تیDDر ۴ اردیبهشت تا ۲۷ روزه (۳۹در اعتصاب یکپارچه 

 کDDارگر صDDادر و دو تDDن از آنDDان دسDDتگیر شDDدند. بDDا اعتصDDاب دوم۱۸از شکایت کارفرما حکDDم بازداشDDت 

) رژیم مجبور به عقب نشینی شد. دستگیرشدگان را آزاد نمDDود و۹۳ شهریور ۱۲ مرداد تا ۲۸کارگران (

 تDDن از کDDارگران را بDDه دادگDDاه۹قول داد به خواست کارگران رسیدگی کنDDد. امDDا پDDس از پایDDان اعتصDDاب، 

کشاند. جلسات محDDاکمه ایDDن کDDارگران بیDDش از یDک سDDال بطDDول انجامیDDده اسDDت. سDDومین جلسDDه در دادگDDاه

 برگزار شد و به گفته وکیDDل کDDارگران، به رغDDم آن کDDه ختDDم۹۵ فروردین ۲۳ یزد در ۲ کیفری ۱۰۵شعبه 

رسیدگی اعلم شده و طبق قانون بایستی ظرف یک ماه حکDDم صDDادر می شDDد، امDDا دادگDاه تDDاکنون اقDDدام بDه

صدور حکم ننموده است. به عبارت دیگر دستگاه قضایی برای فرسوده کردن ایDDن کDDارگران و ترسDDاندن

عموم کارگران از عDDواقب سDDازماندهی اعDDتراض و اعتصDاب، ایDن پروسDDه را کDش داده و طDDولنی کDDرده

است.

ایDDن نمونه هDDا بDDه روشDDنی اسDDتفاده بDDورژوازی از ارتجDDاع و دادگاه هDDای اسDDلمی بDDرای تشDDدید سDDرکوب و

استثمار طبقه کارگر را به نمایش می گذارد. صدور حکم شلق در نمونه هDDای پیDDش گفتDDه، در یDDک مDDورد



31                                                                                                                 برگرفته از نشریه کار      سازمان فدائیان (اقلیت)

به حالت تعلیق درآمده و مورد دیگر به جزای نقدی تبدیل شده است. اما در مورد کDDارگران معDDدن طلی

 کDDارگر مبDDارز معDDدن،۱۷"آق  دره" ایDDن حکDDم ارتجDDاعی و قرون وسDDطائی بDDه مرحلDDه اجDDرا گذاشDDته شDDد و 

چون برده و رعیت، به شلق و تازیDDانه سDDپرده شDDدند. صDDدها و هزارهDDا سDDال پDDس از بگDDور سDDپرده شDDدن

نظام هDDای اربDDاب رعیDDتی و بDDرده داری، مDDا شDDاهد مجازات هDDایی از ایDDن نDDوع هسDDتیم، در ایDDن جDDا، رژیDDم

ارتجاعی جمهوری اسلمی وظیفه ارباب و برده دار را یکجا به دستگاه قضایی  اش سپرده است .

 قبح این اقدام بربرمنشانه بقدری زیاد است که حتا صدای برخی از وابستگان بDه جناح هDDای حکومDDتی را

نیDDز درآورد. اینDDان خواسDDتند "دولDDت" را نسDDبت بDDه "حساسDDیت افکDDار عمDDومی"- بخDDوان خشDDم و انزجDDار

توده های مردم نسبت به این توحش - توجه دهند و درعین حال چنین وانمود سازند کDDه گویDDا قDDوه قضDDائیه

سر خود در این کارها دخالت می کند و از روحانی خواستند مانع ورود قوه قضائیه بDDه اختلفDDات کDDارگر

و کارفرما شود! اما این چیزی جز توهم پراکنی و تطهیر ارتجاع نیست و چنان که پیش از این اشاره شد

روحانی آگاهانه قانون کار و "مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد" را دور زده و دادگاه هDDای

عمومی را به موضوع اختلف کارگر و کارفرما ورود داده است و کامل بطور آگاهانه سیاست حبس و

شلق و تشدید سرکوب کارگران را که خواست و ارادۀ بورژوازی ست پیش برده است.

 ضربات شلق حسن روحانی دو پیام و وظیفه عمDDده داشDDته اند. نخسDDتین پیDDام و وظیفDDه آن تنهDDا بDDر زمینDDه

رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری و اعتلی جنبش طبقاتی کDDارگران اسDDت کDDه معنDDا پیDDدا

می کند. سرکوب خشن و شلق، برای ارعاب کارگران، جلوگیری از اعتصابات کارگری و مقابله بDDا آن

است. پژواک ضربات شلق باید ایDن باشDDد کDه دسDDتگاه حDDاکم هDDر معDDترض و اعتصDDاب کننده را بDه شDDدت

سرکوب و مجازات می کند. مجازات هر چقدر خشن تر و وحشیانه تر، اثرات آن هم بیشتر! ولDDو مجDDازات

عصر برده داری باشد و اوج توحش!

پیام دوم اما پیام به سرمایه داران خارجی و شرکای داخلی آن هاست. پیام روشن اسDDت؛ در این جDDا نیDDروی

کار را می توان به مدت یک مDاه، سDه مDاه  یDا کم تDDر و بیشDDتر بکDDار گرفDDت. کارفرمDDا هDر زمDDان اراده کنDد،

می تواند عذر کارگر را بخواهد. نیروی کار فوق العاده ارزان است و درحالی که نازل ترین دسDDتمزدها بDDه

کارگر پرداخت می شود، اما او حق اعDتراض نDDدارد، حDق تجمDDع و اعتصDDاب نDدارد، حDDق تشDکل نDDدارد و

اگر صدایش درآید، مثل کDارگران معDدن سDنگ آهن چDادرملو، معDدن بDافق، پتروشDیمی رازی و کDارگران

معدن طلی "آق دره" بی درنگ به دادگاه و زنDدان و شDلق سDپرده می شDود. صDاحبان سDرمایه بDه سDادگی
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باید این پیام را دریابند کDه؛ در این جDDا سDDفره اسDDتثمار بی حDDد و حصDDر بDه روی آن هDDا گشDDوده اسDDت و هیDچ

ضابطه و مقرراتی بر مناسبات کار، جز ارادۀ سرمایه دار، حاکم نیست!

البتDDه صDDدور حکDDم شDDلق فقDDط بDDه کDDارگران محDDدود نمDDی شDDود. شمشDDیر ارتجDDاع اسDDلمی روی سDDر  سDDایر

زحمتکشDDان، زنDDان، جوانDDان ، دانشDDجویان و دیگDDر شDDهروندان نیDDز درگDDردش اسDDت . بDDه گفتDDه اسDDماعیل

 دانشDDجوی دخDDتر و پسDDر کDDه۳۰صDDادقی نیDDارکی دادسDDتان قزویDDن، روزپنجشDDنبه  ششDDم خDDرداد، بیDDش از 

بمناسبت فارغ التحصیلی خود دریکی از باغ های اطراف شهرقزوین  جشنی برپا کDDرده بودنDDد، دسDDتگیر

 ضDDربه شDDلق محکDDوم شDDدند کDDه۹۹و باتشکیل یک جلسه فوری و فوق العDDاده، هریDDک از "متهمیDDن" بDDه 

حکم صادره نیز درهمDDان روز توسDDط "پلیDس امنیDDت اخلقDDی" بDه اجDرا درآمDDد "تDDادرس عDDبرت" سDایرین

باشد.

شDDگفت آور اسDDت در قDDرن بیسDDت و یکDDم، سDDرزمینی وجDDود دارد و رژیمDDی بDDر آن حDDاکم اسDDت کDDه مطDDابق

قوانین و معیار های آن، کارگر به خاطر تقاضای کار و بدست آوردن یک لقمه نان، بDDه خDDاطر اعتصDDاب

و اعتراض نسبت به شرایط کار، حبDDس و جریمDDه نقDDدی و بDDا ضDDربات شDDلق مجDDازات می شDDود! دانشDDجو

بخاطر برگزاری مراسم جشDن و شDDادی شDDلق مDDی خDDورد. در هیDچ کجDای دنیDDای سDDرمایه داری معاصDDر،

چنین قوانین و گستاخی و توحشی را نمی توان سراغ گرفت.

 این گستاخی و وحشی گری را نباید بی پاسخ گذاشت. طبقه کارگر بایDDد در برابDDر ایDDن وقDDاحت و بیشDDرمی

به اعتراض برخیزد.  با تمام قوا باید در برابDDر ایDن اقDDدامات شDDنیع و جنایتکDDارانه ایسDDتاد و مبDDارزه بDDرای

محDDو و نDDابودی تمDDام نظDDم ارتجDDاعی زاینDDده چنیDDن ظلDDم و بیDDداد و وحشDDی گری را بایDDد تشDDدید کDDرد.  تمDDام

تشDDکل های کDDارگری و فعDDالن کDDارگری، تمDDام کDDارگران آگDDاه و روشDDنفکران انقلبDDی و حتDDا تشDDکل ها و

محفل هDDای دموکراتیDDک نDDه فقDDط بایDDد ایDDن اقDDدام کDDثیف و جنایت کDDارانه را محکDDوم کننDDد بلکDDه از کDDارگران

مبارزی کDDه بDه خDDاطر کDDار و نDDان و آزادی و بDه خDDاطر دسDDتمزد بیشDDتر و شDDرایط کDDاری بهDDتر و بDDالخره

بDDرای رهDDا شDDدن از نکبDDتی کDDه سDDرمایه  و ارتجDDاع بDDر آنDDان تحمیDDل نمDDوده، دسDDت بDDه اعDDتراض و مبDDارزه

می زنند، بایستی مجدانه حمایت بعمل آورند. سازمان ها و احزاب سیاسی کمونیست و انقلبDDی بایسDDتی در

شکل گسترده ای مرتکبین این عمل ننگین را که کسی جز رژیم ارتجاعی جمهوری اسلمی نیست، بیDDش

از پیش در نزد افکار عمومی در مقیاس داخلی و بین المللی افشاء و رسوا سازند.
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تردیدی در این مسDاله وجDود نDدارد کDه راه حDل قطعDی پایDان بخشDیدن بDه ایDن وحشDی گری ها، جDارو کDردن

بساط رژیم جمهوری اسلمی و تمام نظم موجود است. رژیمDی کDه معیارهDا و مDوازین شDرعی و دینDی و

 قرن پیش را بر تن جامعه قرن بیست و یکمی پوشDانده و اسDتثمار خشDن تری را سDازمان داده۱۴قبیله ای 

است، بایستی به زیر کشید و آن را با تمام حشو و زوائدش به گورستانی سپرد که از آن برخاسته است!

زیرنویس 

 قانون مجازات اسلمی "هر کس بDا هیDاهو و جنجDال یDا حرکDات غیرمتعDارف یDا۶۱۸ – براساس ماده ۱

تعرض به افراد موجب اخلل در نظم و آرامش عمومی گردد و یا مردم را از کسب و کار باز دارد، بDDه

 ضربه شلق محکوم می شود."۷۴حبس از سه ماه تا یک سال و تا 

۱۳۹۵ نیمه اول خرداد  سال ۷۱۸برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره
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زنده باد آزایزنده باد آزای

زنده باد سوسیالیسمزنده باد سوسیالیسم
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تهیه و تنظیم: هواداران سازمان فدائیان(اقلیت)

Http://www.fadaian-minority.org/
info@fadaian-minority.org/

http://www.fadaian-minority.org/

