
  ... شوندیباتغات انتخاي تبلی برایي ز و بهانهيد دستاويکارگران نبا
  

 ح/خالد
 ی و فرهنگیجتماع و ایاسي و سی اقتصادیها ر و بمي زیش بر تمامي خویالي دوام و استیتر برايک حکومت از نوع  توتاليچه  هر آن

 که یها ن حکومتياساسا در چن .ميران هستي شاهد اجرا شدن آن در ایروشنه امروزه ما بدهد،  ین خود قرار مي سرلوحه قواندر.. و

 ی و بهبود کلی افکار مترقی آزادیها برا باشد به خواست و مطالبه توده یانه و مستبدانه ميگرا  واپسني بر قوانی آن مبتنیان فکريبن

 یرگي چ آنیاند که هدف اساس ها بوده ن دست حکومتي از ایادي زیها خ نمونهيدر تار. شود ی داده نمین بهاي کمتری اجتماعیگزند

 ی آن بر تمامیچرا چون و یطره بي س خاص ویي ک گروه و دستهيرت در دست موافق با قد تنها کاست خود بر جامعه  کم و یمطلق و ب

 خشم و مراتب ترس ازه شود ب ی افراد افزوده میفوذ آن بر زندگ هرچه به عمر آن و دامنه نین حکومتيدر چن .جامعه است  قدرت و

  .تر خواهد شد شيب تر و شيها که خود حکومت  موجب شده است ب انزجار تل انبار شده توده

ن اعتراض به يتر دن کوچکيبن و در هم کوي و سرکوب و شکستن صفوف معترضی شدن بر هر مخالفتی مستولین منظور برايبه هم

 .م وادارديله عموم مردم را به اطاعت و کرنش و تعظين وسيده تا بديازي دست یهر ابزار

 ی علنیها تيگر که کماکان فعالي دی و اجتماعی مدنیانات چپ و نهادهاي و جری کارگریها  جنبشیني و عیان وجود واقعين ميدر ا

.  قرار دارندر رس و حمالت دولت يدر تکه  هستند یينما، در حال ظهور و خودشان در جامعهياه  گرفتن خواستهیدهند و برا یانجام م

در . ديآ یمآنان بر ه حساب بايصدد تسو درر قابل تحمل بوده وين و غي دولت و حکومت مشکل آفری تشکالت فعال در جامعه برایتمام

ه ينان را عل اقدام آ! شده استیگر با آن شرطي که دیها ها و انگ  برچسب، با زدننان را قلع و قمع کند آیه راحتکه ب آن یجه براينت

ن ين و انقالب محسوب کرده تا از ايگول خوردگان و مزدوران و دشمنان د ،المال تيب بي تخر،یش اذهان عمومي و تشویت مليامن

  .نان را هموار کند آی راه سرکوب قانونی راحتق بهيطر

  وجود دارد و ی اجتماعیها مر واقف است که تالطيپذت انکار ناين واقعيهب و نگران کننده است و به اتا مل جامعه دائمین فضايا  بنابر

 اکثر اوقات در ی و نامرئی  مرئیتي امنیروهاي ن.کند ی میسين جو جامعه را پلي همیبرا.  استیديجد جامعه آبستن تحوالت گوناگون و

 ی تحت کنترل داشته باشند و سعده تا اوضاع راي سرک کشیي ت خود به هر سوراخ سنبهي امنحفظ یو برا برند یه سر مماده باش بحال آ

  .دارد یل مي گس، دماغش بشودی موی مهار هر تحرکیس خود را برايدستگاه مخوف پلجاد کرده ويوحشت در دل مردم اکنند ترس و یم

وه ممکن يشن يترزيآم با خشونتواداشت که   رایتيس امني پل ،)١٣٨٨-ماه  بهشتيارد(امسال  کارگریفکر بر پا کردن روز  جهان

 یي  تکان دهندهیها  صحنهداشتند جا حضور  که در آنیکسان. ک پارک و جلو انزار مردم بر هم بزنديهم در اجتماعات کارگران را آن 

، ستيچ کس مشخص ني هی سال برایسن ي اینان طت آيه که ماهيالهو  عده افراد مجهولکيس همراه با يپل را شاهد بودند که صدها

ند و از شو یه مي تغذست وابسته به کدام سازمان و ارگان هستند و از کجايم و معلوم نيشناس ی می که آنان را به اسم لباس شخصیافراد

 خشن و افراد. جا حاضرند  در آن،رديگ ی صورت می و به هر منظوری اجتماع کهیرند و در هر جايگ یخانه حقوق م کدام وزارت

ناسزا گفته   مورد ضرب شتم قرار داده به همه فحش و را مردان کارگر  زنان و.کنند ی می تداعیرا در ذهن آدم )گشتاپو(  کهیالقلب یقص

. کردند ی اهانت م،شان بودي که جلو رویبه هر کس خوردگان داخل پارک هم  رحم نکرده و و سال به کودکان خردسال  زنان باردار و

  !! مپنک عده لين بود نه يمومنبرخورد  ت واين ادبيا

 کابوس و ی تا چند شب متوالمثال فرزند خردسال ماطوره ب. جا گذاشتنده اذهان مردم بح از خود دري وقیريجه دوباره تصويکه در نت

  .اند ن مردم را زدهيکرد که چن ید ميدس را به مرگ تهيد و به زبان کودکانه خود پليپر یبا ترس و دلهره از خواب مد ويد یخواب آشفته م

 ،جاد رعب و وحشتي ا، گوناگونیها ها به بهانه  کردن و مخدوش کردن روان انسانی کردن به کارگران اهانت و فحاشیحرمت یب

 هر  بلکه؛ن کاسته نشده است سال از شدت آین سي ایق نه تنها طزندان و اعدام و شال  خشونت ود به ترور،يوسل شدن به زور و تهدمت

  .ده است يتر گرد شيساله ب

  ،ن برآمده از آیها م که حکومت و دولتينيب یم ،مي مراجعه بکن۶٨ران مصوب مرداد ماه سال ي ای اسالمی جمهوریاگر به قانون اساس



اصل بر :(ديگو ی و هفتم می مثال  اصل سیبرا. اند بند نبودهي از کار مردم باز کند، پایي  که گرهی از قانون اساسیبه اصولتا کنون 

 که قانون گزاران یاما با برخورد)!! که جرم او در دادگاه صالح شناخته شود ني مگر ا.شود یچ کس مجرم شناخته نميئت است و هبرا

  .نکه خالف ان ثابت شوديبا کارگران در پارک الله داشتند عکس آن را ثابت کردند که از نظر قانون همه مجرم هستند مگر ا

 در صورت .کند ین مي که قانون معیبي و ترتر کرد مگر به حکميتوان دستگ یچ کس را نميه (:که !!ديفرما یم م و دویدر اصل س

 به ی ساعت پرونده مقدمات٢۴م شود و حداکثر ظرف مدت ي به متهم ابالغ و تفهل بالفاصله کتبًايد با ذکر داليبازداشت موضوع اتهام با

  .)شود ین اصل طبق قانون مجازات مي از ااسرع وقت فراهم گردد و متخلف ارسال و مقدمات محاکمه دریمراجع قضا

 ی ناگهانی مرتکب شدن به جرمک پارک بدوني که در یکه به زنان و مردان نيا ايت نشده است آيچ گاه رعاي که تا کنون هیقانون

 ی در سلول انفراد.شود ینان ممنوع م مالقات آم اتهاميبدون تفه برند و ی می نامعلومی به جار ويآنان را دستگ شوند و یور م حمله

  .ستين قانون نيشوند تخلف از ا ی هم می و روانی شکنجه جسم شده و طبعًاینگهدار

د شده به هر صورت که باشد ممنوع يا تبعي  ویر  بازداشت زنداني که به حکم قانون دستگیت کسيثيحتک حرمت و ح( و نهم یاصل س

دگان ي دیابان و جلويت افراد در روز روشن  در خيثيهمه هتک حرمت و ح ني را به خاطر ایاکنون کسا تيآ. )موجب مجازات است و

  مجازات قرار گرفته است ؟؟؟؟  مورد مواخذه وی ارازل و اوباش و مخالف نظام کس،یش عموميمردم به بهانه مخل آسا

 ی که از حقوق حقه مردم سخنی از قانون اساسیند اصولا خواسته تا کنون آگاهانه نی و فعلی قبلیها داست که حکومت و دولتينا گفته پ

  . به مرحله اجرا بگذارندی مدت کوتاهی برایگفته است حت

 در قانون .شه ادامه داردي همیگاهها در اداره آگاه ها و بازداشت  گرفتن اقرار از افراد در زندانیم شکنجه کردن برايدان یچنان که م هم

رت با ي قانون و عدم مغابسته به نظر. گري برخالف اصول د.کند ید ميت هر گونه شکنجه را تاکي ممنوعست و هشتي اصل بیاساس

  .شوند ی مخوف و ترسناک شکنجه میها  مختلف در سلولیها وهيان به شينداناما باز ز .داند یاسالم م

قابل ) زاد است اسالم نباشد آی مبانکه مخل به ن آ، بشرطها بدون حمل سالح یمايل اجتماعات و راهپيتشک:(ديگو یست و هفتم مياصل ب

  . صورت گرفته بودی اصال اجتماع.کرد ی حمل می با خود سالحیا کسيود و  بیيمايا تجمع پارک الله راهپي آ؛مداران توجه قانون

 افراد ی وسائل شخصن ويل و دوربيبط کردن موباه کردن لباس از تن زنان و مردان، ضدندان کارگران پار  شکستن سر و صورت و

ان چه بوده هرگز داده نشد؟ ين سوال که جرم زنداني چرا جواب ا. به آن اشاره شده استی در کدام اصول قانون اساسیچ مجوزيبدون ه

  !! اند  ا بارها تکرار کردهيردم سراسر دنان و ميان و کارگران و خانواده زندانين سوال را زندانيا

ان کارگران ي را در میکدلي و اتحاد و ید و همبستگيايان در بيخواهد به غل ی م کهیروي ن؛ه طبقه کارگرگاه به وجد آمد آیرويامروز ن

کارگران و مدافعان  اول ماه مه امسال . وجود دارد،د و ساختن و ابداع استيا در هر جا که کار و تولي زنده و پو،ج کنديغ و ترويتبل

م يتوان ی ما کارگران م ثابت کردند که،رمان طبقه کارگر استشان محقق شدن آيدغدغه فرداادقانه نان که خالصانه و صحقوق کارگران آ

 یم که تا به کرسيرواد برآيک صدا و متحد فري؛ یده و تفکرينظر از هر ا  و صرفیچ چشم داشتيگر بدون هيکديد دست در دست يو با

ن يد طنيها با  و تونلدنا در معین و بناارخانه و کارگاه در هر ساختماد در کين صدا باي ا.م نشستي نخواهیمان از پايها نشاندن خواسته

  ......انداز شود

 ی رایها  صندوقی دارند کارگران را به پای سعی انتخاباتی نامزدهای  همه.د کامال به هوش بودي بام وي درآستانه انتخابات قرار دار

  . شوندیباتغات انتخايتبل ی برایي ز و بهانهيد دستاوي کارگران نبا  اما.بکشانند

 کلمه کارگر از یدهند و به جا ی از کارگر را به ذهن خود راه نمک کلمهي که ی دادن به افرادی را با رایر استثمار و بردگيد زنجينبا

  .زنديوآ ی به گردن خود ب،کنند ی کن استفاده مواژه کار

 ی باعث بحران اقتصادی کس چه؟ها شده است نهکارگران  کارخا  از هزار نفر٢۵٠  مسئول اخراج یم چه کسيد مدام از خود بپرسي با

  ، شده است؟رود یکشان م  کارگران و زحمتیعنين جامعه ين فقط  به چشم طبقه پائکه دود آ

هارراه ن و چياديان متعدد ميولگردان و متکد، یابانيزنان خ ، فحشا،دزي ا،ادي اعت،یتورم و گران،  گستردهیکاري ب،  فقریبان  باعث و

ن ي ایان دادن به تمامي پاید براي با.فروشند ی، آدامس و گل و شکالت م نشستن در کالس درسیجاه  که بی کوچکیها ،  بچهها



 بلکه سخن .ستيک کارگر نينامه تنها سخن  ن قطعيا.  فشردیران پاي کارگر ای  محقق شدن قطع نامه روز جهانی برا،اجحافات

ن يا .کنند ی می  سود آوریه داري سرمایط ممکن براين شرايها کارگر است که در بدتر ونيلياد ميفر. ستا تحت ستم یرانيها ا ونيليم

   ... کندی آحاد جامعه تالش می مرفه و برابر برایک زندگي ی بلکه برا،کند ین طبقه جامعه دفاع ميفرو دست ترقطع نامه نه تنها از 

 . م نشستي نخواهی آن از پایزي ریتا پ و

  

 ح/ته شده توسط خالدنوش

 )ی آزاد کارگریها جاد تشکلي ایريگيته پي کمی از اعضایکي(

  ١٣٨٨ خرداد ٢٢


