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و ادهي شالق بر پشت خماي بسته کارگر نهيدست پبوسه بر   
ماه هشتاد و شش اسفند   مچهار                                                                یالملل نياتحاد ب -یدي تبعشرويپ ...

  
                                                                                                              

ضربه شالق وپس از ١٠ن اخراجی نساجی کردستان متحمل فارس گويليان و حبيب اهللا آلكانی کارگرا ،صديق امجدی

دستمزد شالق زنان دريافت اين جريمه هم حتما بعنوان  ،رتومان بعنوان جريمه پرداخت شدند هزا۶۵٠٠٠آن مبلغ 

 وجرم آنها هم شرکت در مراسم اتهام. نفر ديگر هم در نوبت شالق وجريمه قراردارند٨ تنها نيستند٣ميشود،البته اين

  جهانی کارگر در سنندج بوده؟؟؟روز

وديگر اقشار در اينکه رژيم سرمايه داران اسالمی تاکنون از هيچ جنايتی نسبت به کارگران ،زنان،دانشجويان،معلمين 

ولی چرا اکنون .زحمتکش وحتی مرفه غير وابسته به خود کوتاهی نکرده هيچگونه شک وشبهه ای وجود ندارد

 سال عمر ننگين جمهوری اسالمی کارگران ايران ٢٩سرکوب را به اين سطح رسانده است؟ما بخوبی ميدانيم که طی 

 در برابر قوانين يا در برخورد با مسائل صنفی در محيط رويارويی.( هميشه در مقابل اين رژيم قرار داشته ودارند

  )های کارهمواره وجود داشته ودارد

رژيم اسالمی قبل از بقدرت رسيدن باسوء استفاده از سرکوب وبی عدالتی وبی حقوقی کارگران دردوران رژيم 

 ميبردند،با استفاده از سرمايه داران سلطنتی که در آن نيزکارگران وزحمتکشان ايران از بی حقوقی کامل رنج

نامتشکل بودن آنان ضمن پنهان نمودن چهره کريع خود، به طرح شعارهای عوامفريبانه مانند پيامبربر دست پينه بسته 

؟؟ يا اينکه پيامبران وامامان همه !!!!؟؟؟ ،تا عرق کارگر خشک نشده بايد مزد او را پرداخت!!!!کارگر بوسه ميزد

برقرار کنيم واز اين !!! ؟؟ما ميخواهيم عدالت اجتماعی !!!!رنج خود را ميخوردندزحمت ميکشيدند و حاصل دست

دست شعارهای عوام فريبانه ،توانسته بود با بهره گيری از عقايد مذهبی وسنتی اکثرزحمتکشان جامعه وبا معصوم 

اجعی بنام جمهوری اسالمی ؟؟؟؟ف!!!!نشان دادن خودشان اينکه به مال دنيا نيازی ندارند وبه آخرت خود فکر ميکنند

   .ايران را برای ما رقم بزند

قدرت را بدست گرفتند تازه برای زحمتکشان آشکار شد که در پس آنهمه عوامفريبی چه ١٣۵٧زمانيکه در سال 

در همان اولين روزبقدرت رسيدن اعدام وقتل عام دست .موجودات جنايتکار و مرتجع وضد بشری وجود دارد 

حقوق بشری، بدون انکه آنان اجازه دفاع از خود داشته باشند  نايتکار شاهنشاهی بدون هيچ ضوابطاندرکاران رژيم ج

،اجرا شد تا همگان بدانند که اين رژيم به هيچ قانونی پايبند نيست ، دراين ميان کارگران وزحمتکشان وروشنفکران 

 تنها سکوت نموده بلکه ابراز شادمانی جامعه که جنايات رزيم شاه را با گوشت وپوست خود لمس کرده بودند نه

  .وهمراهی نيز مينمودند

حکومت اسالمی در اولين سال به قدرت رسيدن توی خيابانها با شعار روسری يا توسری زنان را به زير روسری 

امعه زنان ج!!وچادر کشاند تا بدينوسيله جامعه رو بدونيم تبديل نمايد وهيچ زنی احساس انسان بودن بخود راه ندهد 

 ارديبهشت ١١روز  گام بعدی کارگران بودند که .درگير مسائلی شدند تا توان آنان در مبارزات طبقاتی محدود شود 
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 به خيال اينکه بايد آزادانه مراسم روز جهانی کارگررا برگزار گنند در شهرهای مختلف مورد هجوم چماقداران ۵٨

و يک .وانند به خودشان بعنوان يک طبقه اجتماعی باور داشته باشندآزادند وميت سرمايه قرار گرفته تا فکر نکنند که 

رابعنوان وزير کار اسالمی معرفی کردند که ) احمد توکلی(دقيقافردی !!وقت هوس کارهای مهمتری بسرشان نزند 

رگران برای همه کامال آشکار بود تا بدينوسيله به کا)انگليس (سرسپردگی او به سرمايه داری جهانی علی الخصوص 

وزحمتکشان بگويند که چه نقشه های شومی در سر دارند همان وزيری که بيشرمانه اسم کارگررابه کار پذير تعويض 

نمود و ميگفت بازنشتگی يعنی چه؟ما در کشور اسالمی زندگی ميکنيم ومعتقد به صله رحم هستيم هرکس پير واز کار 

به )در حد بخور ونمير ( ه رحم يا اگر بيکس بود از صندوق صدقاتافتاده شد ونتوانست کار کند بايد اقوام بعنوان صل

يا در پست وزارت نفت افرادی مثل غرضی وتندگويان مامور مقابله با کارگران نفت شدند تا فکر !!!!!او کمک شود

باشند نکنند اگر اعتصاب کردند وبدينوسيله حکومت شاه را سرنگون نموده ،اکنون برای خود سهمی ميتوانند داشته 

در اين ميان طبقه کارگر ساکت ننشسته و با تشکيل شورای کارخانه وسنديکاها درمقابل حمالت رژيم اسالمی !!!

مقاومت نمود، حکومت فاشيستی اسالمی که حاال تمامی ابزار های سرکوب را بدست گرفته با توجه به خطری که از 

حشيانه ترين حالت ممکن لحظه ای درنگ بخود راه نداده جانب طبقه کارکر متوجه کل نظام سرمايه داری ميشد در و

از طرفی بوسيله مزدوران خود تشکالتی بنام .وشروع به دستگيری وزندان، ترورواعدام نمودن فعالين کارگری نمود

البته بايد ياد آور شد که .خانه کارگر وشورای اسالمی کار را جايگزين تشکالت واقعی ومستقل کارگری نمود

سرمايه داری وسازمانهای به اصطالح حقوق بشری و در آن زمان با سکوت خود نقش بسزايی در اين کشورهای 

سرکوب ها ايفاءنموده وبه باور ما در نوع سرکوب با اين رژيم همکاری مينمودند آيا ماجرای روابط پنهای ايران 

سر چه مسائلی بوده؟؟؟؟يک نمونه وامريکا به گفته خود سران رژيم يا روابط علنی رژيم با کشورهای اروپايی 

  .کوچک آن ماجرای مک فارلين معروف به ايران کنترا است

در )فدائيان اکثريت/حزب توده (مينامند !! وسوسياليست!!در طرفی ديگر احزاب وسازمانهايی که خود را کمونيست 

بودند بدست !!!  آنان ضد انقالببه اميد سهيم شدن در قدرت واميد به نابودی فعالين واقعی که بقول اين سرکوبها 

) در صلح وصفا زندگی کنند تادر آينده بتوانند با حکومت ضد امپرياليست خود بدون مزاحم ( حکومت اسالمی

  .همکاری کامل والزم را با رژيم نموده وهنوز هم ادامه ميدهند

ما چه مناسبتی با خبر شالق ا.اينها کوشه کوچکی از فجايحی است که بر ما رفته وهيچگاه فراموش نخواهد شد 

  خوردن کارگران دارد؟

 سال مرتب از اين حکومت شالق خورده اند ولی نه اينگونه علنی، هر فعال کارگری يا ٢٩کارگران ايران درطی اين 

ديگر اقشار زحمتکش جامعه که تعداد زيادی را شامل ميشوند در ابتدای دستگيری توسط بازجويان ومامورين رژيم 

يم اسالمی نيز رژ!پس اين امر غير عادی برای فعالين ومبارزين نيست .هدايت ميشود)شکنجه (ه اطاق تعزيرمستقيم ب

  .اينرابخوبی ميداند

 ساله توجه داشته باشيد ،رژيم خونخوار وجنايت پيشه اسالمی يکی از شيوه های سرکوب ٢٩به سير حوادث   اگر 

در اوايل سال .ه تا بدينوسيله آنها را از صحنه اجتماعی محونمايد خود راتمرکز روی نابودی شخصيت افراد قرار داد

 اين کار را با تجاوز به زنان ،دختران وحتی مردان زندانی سياسی آغار نمود اين عمل آنقدرشنيع ووحشيانه بود ۶٠
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 آنهم با آن ابعاد زياد برای که باور آن برای خيلی ها امکان نداشت ،امروز ديگر تقريبآ همه آن را ميدانند ،اين سياست

تهی نمودن زندانی از آرمانهای خود و گرفتن شخصيت سياسی او صورت ميگرفت زيرا اين مسائل متاسفانه در سنت 

در بين !!!!!ها وباورهای ما وجود داشته که در اينگونه مواقع ما به اصالح عاميانه نتوانيم در جامعه سر بلند نمائيم 

نتوانيم ودر اين رهگذر عده ای چنان مرعوب جانيان شده که حتی برای خالصی خود به همبندان حتی ابرازش 

اين اعمال با شدت بيشتری نسبت به زندانيان موسوم به عادی رواج دارد زيرا در آنجا .همکاری با آنان کشيده شدند

ت های ضد مردمی است ديگر افشاگری وجود ندارد، زندانی بدون آنکه بداند علت مجرميت او وجود همين حکوم

،در مقابل هرگونه تجاوزی هيچگونه مقاومتی در خود نمی بيند وبعد از زندان نيز همه چيز را برای خود از دست 

رفته می بيند عده ای به اعتياد در داخل خود زندان کشيده شده و بيرون ادامه ميدهند عده ای که مورد تجاوز وتعرض 

های غلط جامعه از خانه طرد يا روی برگشت به خانه راندارند در نتيجه به حاشيه قرار گرفته با توجه به همان سنت

برای صدور به کشورهای ديگر برنامه ريزی ميشوند !!!خيابانها وخانه های فحشاءيا توسط همان زندانبان مهربان

نه های سياسی رايج شده ،اما رژيم اسالمی که درتمامی زمي زندانهای مخوف جمهوری اسالمی  اين شيوه در.

واجتماعی درگير بحرانهای خود ساخته است برای بقاء عمر کثيف خود نياز به ايجاد جو رعب ووحشت بيشتری دارد 

به همين دليل چند سال اخير موج اعدام ها و دستگيری وضرب وشتم وحشيانه جوانان بنام مبارزه با مفاسد اجتماعی 

باعث بيکاری  سياست های غارتگرانه سرمايه داران حاکم . افته در مالءعام شدت بيشتری ي!!!واراذل واوباش 

سرمايه داران حاکم که خود را به هيچکس پاسخگو نميدانند با .کسترده جوانان وکارگران صنايع وکارخانجات ميباشد 

ار آسودگی خاطر قوانين ضدکارگری را برعليه کارگران تصويب نموده ،صنايع ملی ما را مفت و ارزان در اختي

عوامل خود بعنوان حق السکوت يا پاداش جنايتکاری در حفظ نطام يا افراد فاميل خود، بصورت اقساط تحت عنوان 

خصوصی سازی قرارداده وآنها نيز با پشتوانه تمام دستگاههای سرکوبگر رژيم ،کارگران را به برده گی واداشته و 

ا با استفاده از امکانات دولتی که در اختيارشان است يا بنام صنعت به تجارت می پردازند چراکه سود بيشتری ر

بدست آورده و با فروش ملک ومستغالت بدست آمده ،کارخانجات وصنايع غنيمتی را به تعطيلی کشانده وخود را از 

اندوخته نمايند ودر موقع لزوم با فرار به کشورهای   شر کارگران راحت نموده تا با خيالی آسوده ثروت های کالن 

بيهوده نيست آيت .مشکل مصادره وبازپس گيری سرمايه وجود نداشته باشد)برای سرمايه گذاری وادامه زندگی  (امن

 روزگار سختی رو !!اهللا های بقدرت رسيده که تا ديروز از طريق روضه خوانی ورمالی در پناه تجار محترم

واردات تمامی کاالهای پاهی خود انحصاربا راهنمايی ومشارکت همين تجاروپاسداری فرزندان سميگذراندن،امروز

باتوجه )چای،صنعت نساجی شکر، داخلی محصوالت اساسی مانندتوجه به توليد بدون(بدست گرفتهجامعه رامورد نياز

آنطرف صنايع توليدی تعطيل و ه ثروت های باد آورده ميرسند، ازب عدم پرداخت ماليات دولتی وارزبه استفاده از

 روشن برای افزون وعدم يک افقحال با توجه به بيکاری روز .تری به صف بيکاران اضافه ميشوندکارگران بيش

 بدن، فروش اعضاء فحشا، ،گری دیتک دستفروشی، ،گری واسطه و سمت داللی جامعه بهاز بخشی ،اوضاعبهبود

مورد ٢در ينان اه از روی آورده ک)که مديريت آن هم با خود حاکميت است( فروش موادمخدر واجناس قاچاق ،سرقت

در مقاطعه ای که .برای سرکوب وهم بعنوان عاملی برای انتقال و فروش کاال !سوءاستفاده ميشود هم بعنوان بزه کار

عمومی انظارسرکوبگران نياز داشته باشند جامعه رو مرعوب نمايند همين انسانهای بيدفاع را به بدترين شکل در 
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عبرت ديگران به نمايش )به اصطالح خودشان(شالق زدن برای وگرداندن بطور مضحک ،قصاص ،اعدام

تاکنون شيوه های ننگين خود را تجربه نموده وتوانسته ميليونها ايرانی را دارای سابقه   رژيم ضد مردمی.ميگذارند

مت با وثيقه های سنگين به اصطالح آزاد ميشوند، اين ها همه گرو کشی هايی است که حکو کيفری نمايد، اکثرا 

در اين رابطه است که برای هشدار به .اسالمی انجام داده تا بدينوسيله نيروی بلقوه برای دگرگونی را منفعل نمايد 

 دالرم ٨۶در آبان .فعالين کارگری ،دانشجويی ،زنان وروشنفکران سياسی اجتماعی دست به اقدامی تحقير آميز ميزند 

سه تن از فعالين جنبش کارگری ٨۶اسفند٢ بهمن و٢٧درتاريخ .ود علی فعال جنبش زنان به زندان وشالق محکوم ميش

اين حکم ضدانسانی وشنيع را درست در  .بجرم برگزاری اول مه روز جهانی کارگرمتحمل ضربات شالق ميشوند

شما فکر ميکنيد سرمايه داران حاکم آنقدر .کردستان اين دژسازش ناپذيرجنبش کارگران وزحمتکشان به اجرا ميگذارند

 ضربه شالق برای کارگری که تمامی عمر مفيدخود را به سختی کار کرده درد آور نيست؟ ١٠حمقند که ندانند ا

آنها .جانيان حاکم که تا کنون از هيچ جنايتی نسبت به مردم ما دريغ نورزيده اند مسلما اهداف ديگری را دنبال ميکنند 

مزدوران خود که ملبس به لباس پزشکی ميباشند تاييديه ميکشند وتوسط  راحت دانشجويان ومبارزين را زير شکنجه

ين محمود صالحی و منصور اسانلو را با وجود بيماری وعليرغم فشار مجامع بين المللی وفعال.خودکشی ميگيرند

مجيد حميدی را در روز روشن  .عضو همچنان در زندان نگه ميدارندمرگ ونقص کارگری ،دانشجويی با وجود خطر

  .به هيچ قاعده وقانونی پايبند نيستند  تا به همه بگويند ميکنندترور

رو تحقير ا بدينوسيله ميخواهند طبقه کارگراينه ،ه مقاوم کارگران را در هم بشکننداينها ميخواهند با شالق زدن روحي

حمتکش ، زنان واقشار زکارگران ،دانشجوياناين هوشياری بيشتر . سرکوب عريان همراه با قلدری استاين.کنند

نند حکومت ماحکومت اسالمی نيز ، جهت تشکل يابی تالش بيشتری نمودميطلبد اين نشان ميدهد که بايدجامعه رو

گذاشته سرکوب،ونابودی انسانيت باز ،ی خود دست اين رژيم را برای غارت،ما با پراکندگسلطنتی نابود شدنی است

ساخته فقط وبنگاههای سرمايه داری  ت های سرمايه داریدول ،کسی ماند، کس ندهد آزادی بمانبايد منتظر .ايم

متحد شويم به اندازه کافی زياد است که حکومت نيروی ما اکر .وبرده گی را عوض کنندميخواهند شيوه استثمار

  .سرمايه را سرنگون نمائيم

  
  نابود باد جمهوری اسالمی

  نابود باد نظام سرمايه داری

  شانپيروز باد جنبش کارگران وزحمتک
٢٠٠٨ -٢ -٢٢  

   سوييس-کارگران پيشرو تبعيدی معی ازج

  سوييس -اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

SHALAGH BAR GORDEH KARGARAN  


