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  ايران- علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١٧ اپريل ٢٨

  

  باز ھم تھديد و احضار فعاالن:  روز جھانی کارگرۀدر آستان
و در شرايطی که ميليون ھا کارگر و ) ]ثور[رديبھشت ا١١( روز ھمبستگی و اتحاد جھانی کارگران ۀدر آستان

 قضائيه و ۀی کارد به استخوانشان رسيده است، باز ھم قوئحق و ابتداه زحمتکش ايران با انبوھی از خواست ھای ب

ن، دادگاه ھا با پرونده سازی ھای امنيتی عليه فعاالن کارگری، جو تھديد و ارعاب را به نفع کارفرمايان و سرمايه دارا

 سنديکای کارگران ۀت مديرأ طی حکمی علی نجاتی عضو ھي– قوۀ قضائيه –دادگاه انقالب دزفول . شدت می بخشند

نيشکر ھفت تپه را به ھمراه اشرف رحيم خانی و زينب کشوری فعال در بخش زنان و عزت جعفری، شاپور رشنو، 

  .  احضار کرد١٣٩٦ ]ثور[ ارديبھشت٢٤ريخ علی محمد جھانگيری و شاکری را به اتھام تبليغ عليه نظام در تا

از بگير و ببند و اخراج و . ًاين روند برای کارگران ايران روش شناخته شده ای است که مستمرا با آن رودررو ھستند

بيکارسازی گرفته تا صادر کردن حکم شالق برای کارگرانی که در چنگال مشکالت مالی گرفتارند، در پرداخت اجارۀ 

ده اند، و از تأمين حداقل ھزينۀ زندگی، خوراک، پوشاک، بھداشت و تحصيل فرزندان شان ناتوان اند، در خانه درمان

حکومت .  از پرداخت حقوق کارگران سرپيچی می کننداحالی که بسياری از کارفرمايان خصوصی و دولتی حت

  !می نامد" يه نظامتبليغ عل"و " برھم زدن امنيت"اعتراض کارگران عليه شرايط مستمند سازی را  

 و حکم بازنشستگی اجباری و بيماری، ھنوز به بھانه ھای بی اساس به دادگاه  کشانده  علی نجاتی پس از تحمل زندان

ساير فعاالن . و اعضای خانواده اش نيز ھراز چندی با پرونده سازی ھای واھی مورد آزار قرار می گيرند! می شود

با گرفتن احکام طوالنی و گاه چندين حکم از سوی دادگاه ھای مناطق ديگر، در اعتراض به اين روند با اعتصاب نيز 

  .غذا در شرايط طاقت فرسای زندان ھای ايران، جان خود را وثيقۀ مبارزه با اين اوضاع فالکت بار قرار داده اند

 ۀومتيان و وعده ھای توخالی و کر کننده در آستانحک" منشور شھروندی" اين در حالی است که تبليغات دروغين 

آيا ميليون ھا کارگر، معلم، بازنشسته، کارکنان بيمارستانی، بيکاران، زنان و .  را مسموم ساخته استءانتخابات فضا

اين جامعه به حساب نمی آيند که عالوه بر محروميت، " شھروند"کودکان، دانشجويان، دستفروشان و حاشيه نشينان، 

ايد به چارميخ کشيده شوند؟ دمکراسی ادعائی اقليت ثروتمند جامعه تنھا جامه ای عاريتی و بی قواره است که به تن ب

ی که زير بار شرايط خفت بار کنونی، بايد خفقان و سرکوب را تحمل کنند و ئاکثريت ميليونی کارگران و خانواده ھا
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ت نشان می دھد که مبارزات و اعتراضات روزمره و روزافزون واقعي! صبور باشند، مدت ھاست که از مد افتاده است

  .می توان با اين ترفندھا به عقب راند کارگران و ساير زحمتکشان ايران را نه می توان متوقف کرد و نه 

خواه و زندانيان سياسی و ، معلمان، فعاالن جنبش ھای آزادي اعتراض به زندانی کردن کارگران و فعاالن کارگری

 فعاالن کارگری بدون ھيچ قيد و شرطی، بازگشت فوری کارگرانی ۀه پرونده سازی امنيتی عليه آن ھا، آزادی ھمھرگون

که به علت مبارزه برای خواست ھای کارگری زندانی و اخراج شده اند به کار خود، رفع اتھام و منع تعقيب آن ھا و 

 در کنار انبوھی از مطالبات ديگر، مبارزه ای الزم و ی به ضد فعاالن کارگری و ديگر عرصه ھا،ئابطال احکام قضا

  . ضروری برای تغيير و برون رفت از ورطۀ کنونی است که کارگران صف اول و قاطع آن را تشکيل می دھند

  کارگران پروژه ھای پارس جنوبی 

  جمعی از کارگران پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر و بندر امام

  فعاالن کارگری جنوب

  گری شوش و انديمشکفعاالن کار

     کرج-جمعی از کارگران محور تھران  

  ١٣٩٦ ]ثور[ارديبھشت٥

 


