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ماه هشتاد و شش اسفند بيستم                                                                      ني آذررجيا

  
  

ر اين روز، به د.  بعنوان يکی از سياه ترين روزهای طبقه کارگر ايران در تاريخ ثبت خواهد شد١٣٨٦ بهمن ٢٧روز 

دو روز بعد به همين جرم حبيب اهللا کلکانی و . جرم شرکت در مراسم اول مه، صديق امجدی را در سنندج شالق زدند

  . گفته اند چندين کارگر ديگر را نيز شالق خواهند زد. فارس گويليان را هم شالق زدند

هم اکنون . گران نيشکر هفت تپه در حبس اندهنوز تعدادی از کار. خشونت رژيم عليه کارگران چيز تازه ای نيست

حکم مرگ تدريجی اش را اجرا " پزشکان قانونی"محمود صالحی به جرم برگزاری مراسم اول مه در زندان است تا 

کارگران ايران می دانند که . کارگران خاتون آباد را به گلوله بستند چون نمی خواستند شغل شان را از دست دهند. کنند

اما با شالق زدن کارگران، رژيم اسالمی سرمايه اکنون جبهۀ .  حيوانی ترين رژيم های تاريخ طرف هستندبا يکی از

ما برده نيستيم اما مثل . اين بار رژيم روح کارگران را هدف گرفته است: تازه ای عليه طبقه کارگر گشوده است

اين يکی از آن . کنند، تا روحيه مان را بشکنندتحقيرمان می کنند، بی حرمت مان می . بردگان با ما رفتار می کنند

.  در زندان هايش عليه زندانيان سياسی به کار گرفت و در آن استاد است٦٠شيوه هايی است که رژيم اسالمی از دهۀ 

  . اکنون اين شيوه را از حصار زندان هايش بيرون آورده تا در مأل عام در برابر طبقه کارگر به کار بگيرد

ه داری تنها فقر و جهل را به کارگران تحميل نمی کند، بلکه همواره با توهين و تحقير و بی حرمتی نظام سرماي

شرايط غيرانسانی کار، هراس از بيکاری، هراس از نداری به هنگام بيماری و پيری، هراس از . کارگران همراه است

اما در بدترين . ر را همچون خوره می خوردفردای نامطمئن کودکان و امروز نامطمئن والدين، مدام جان طبقه کارگ

شرايط، در شرايطی که اکثريت افراد جامعه برای تأمين معاش به ناگزير حرمت انسانی خود را قربانی می کنند، 

هميشه دستکم عدۀ معدودی از کارگران هستند که با رفتار و کردار خود در برابر کارفرمايان و حاميان دولتی آنها، 

. اين ها بهترين فرزندان طبقه کارگر اند. غرور و حرمت ضايع شدۀ يک طبقه را در خود حمل می کنندانگار تمامی 

قاضيان و جالدان رژيم اسالمی . صديق، حبيب اهللا، فارس، از پيشتازان ما هستند. اين ها پيشتازان طبقه کارگر اند

جسم اين چند رفيق را شالق زدند تا به . ا تحقير کنندسرمايه با شالق زدن اين رفقا می خواهند تمام طبقه کارگر ايران ر

  . روح مشترک ما تجاوز کنند

اگر امروز هزاران کارگر با شنيدن اين خبر دندان قروچه می روند و دست شان را تنها در جيب مشت می کنند، 

نها وقتی قدرت داشته باشيم و ت. ما حرمت داريم، قدرت نداريم. معنايش اين نيست که پذيرفته ايم حرمت انسانی نداريم

قدرت کارگران در اتحاد آنهاست و حرمت کارگران را تنها تشکل های کارگری می . حرمت ما را رعايت خواهند کرد

  . تواند حفظ کند

به اميد چنين روزی، دست اين رفقا را می فشاريم، زخم تازيانه شان را می بوسيم، و پيمان می بنديم که برای متشکل 
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، اين "قانونی"نوبت حساب پس دادن اين قاضيان، اين قانون گزاران، اين پزشکان . ران دوچندان تالش کنيمشدن کارگ

کارگزاران رژيم . تشکيالت های خود متحد باشندروزی می رسد که کارگران ايران درنوبت اين ها . جالدان، می رسد

  .ما نه فراموش می کنيم و نه می بخشيم: بدانند
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