
هجوم وحشیانه به کارگران معادن طالی آق درهبه پاسخ   

!در گرو هر چه بیشتر متشکل شدن کارگران است  

 

که با شرکت در عصر روز پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ماه تجمع اعتراضی کارگران اخراجی معادن طالی آق دره 

و سیزده نفر به خاک و خون کشیده شد سالمی حامی سرمایه جمهوری ادر پی حمله مزدوران خانواده هایشان همراه بود 

جمع کثیری از کارگران بازداشت و به مکانهای . در این یورش وحشیانه که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند زخمی شدند

خواست کارگران .  آزاد شده اند نامعلومی منتقل شده و تعدادی نیز پس از ضرب و شتم و بازداشت با تعهد و قرار وثیقه

این اولین بار نیست که  .است عادن آق دره جلو گیری از اخراج و بیکارسازیها و بازگشت به کار کارگران اخراجیم

 اعتراضیدر سال گذشته نیز مبارزات و شتم قرار میگیرند  کارگران آق دره برای اولیه ترین حقوق خود مورد ضرب

حبس تعزیزی ، با اخاذی و جریمه نقدی از کارگران ، با  ، با احکامکارگران علیهاتهام زنی  بامعادن  این کارگران

.  سرکوب شدشالق صدور و اجرای حکم   

خواست بر حق تاریخ ننگین چند دهه حکومت جمهوری اسالمی مملو از این توحش و نابرابریها است که همیشه  

زندان  چماق ، با گلوله وو  زور سر نیزه با مزدوران سرمایه جمهوری اسالمی کارگران و زحمتکشان از جانب 

و  فساد و دزدی در حدود چهار دهه است با  اسالمی سرمایه رژیمپیشینه جنایتکارانه  .می گیردگرفته و  پاسخ ،وشالق

، زندانی و اسارت فعاالن و پیشروان کارگری ، اجرای ه گلوله بستن کارگران خاتون آبادکشتار و ب ،سرکوب کارگران

تحمیل دستمزدهای چندین  و طبقه کارگرید و ارعاب در حق کارگران ، استثمار وحشیانه احکام شالق و حبس و تهد

قراردادهای سفید  خصوصی سازیها، طرحهای پیمانکاری،  ،و پرداخت نشده هبرابر زیر خط فقر، دستمزدهای معوق

کارگران و خانواده یشان ، اخراج و بیکار سازیهای هر روزه، محرومیت  به فقر و فالکت کشاندن امضا و موقت کاری،

 . ه استشد و باز تعریف تعریفاز حق هر گونه تشکل و اعتصاب 

یک جنگ اعالم نشده و یک جنایت در حال جریان در در حکومت جمهوری اسالمی جنگ سرمایه برعلیه نیروی کار 

های هر سال بنا بر بحران که می باشند یکارگران و توده های زحمتکش جامعه سرمایه داری است که قربانیانش  متن

.افزایش استرو به  در اعتراض به اولیه ترین حقوقشان سود آوری بیشترسرمایه اقتصادی و خواست  

تهاجم به کارگران و  .به کارگران آق دره محکوم است حامی سرمایه جمهوری اسالمی مزدوران مسلح  یورش وحشیانه

ه اش است که الزم ایران معادن طالی آق دره و خانواده هایشان در عین حال تهاجم و یورش به طبقه کارگر هاییاخراج

تنها کارگران معادن طالی آق  . که با هر چه بیشتر متشکل شدن کارگران و توده های زحمتکش پاسخ بگیرد است این

ای طبقه کارگر ایران خواهند توانست جلو این دره  با نیروی همبستگی و اتحاد و متشکل شدن با دیگر بخشه

دندان شکنی به این  ز خواسته و مطالبات و حقوق اولیه اشان بگیرند و پاسخدر دفاع اوحشیگیریها و حمالت را 

. و سرکوبگر بدهند نیروهای ضدکارگر  

ایراندر  انزنده باد همبستگی طبقاتی کارگر  

جمهوری اسالمی داری مرگ بر نظام سرمایه  
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