دستگیری فعالین کارگری واجتماعی محکوم است!
رژیم اسالمی سرمایه وحشت زده ازاوج گیری مبارزات واعتراضات کارگری و تشدید مبارزات
سایراقشاراجتماعی ،دیوانه وار به تعقیب ودستگیری فعالین کارگری وسایراقشاراجتماعی معترض
پرداخته است .جمهوری اسالمی تالش دارد با تعقیب ودستگیریها ،ترس ازآینده ی اعتراض ومبارزه
را درافکارعمومی بپراکند وبا امید واهی برقراری سکوت گورستان برجامعه ،خوش خدمتی خود را
به بزرگ سرمایه داران اعالم دارد.
رژیم اسالمی سرمایه طی ابالغیه ای جعفرعظیم زاده دبیرهیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را
جهت اجرای شش سال حکم زندان احضارکرده است .دالیل این حکم ازجمله عبارتند از :تشکیل
اتحادیه آزاد کارگران ،شرکت درتجمع اول ماه مه روزجهانی کارگردرپارک الله ،نامه به وزیرکار،
جمع آوری طوماراعتراضی ،شکایت ازسعید مرتضوی ،این غارتگرصندوق سازمان تأمین اجتماعی،
اعتراض به افزایش ماده های ضد کاگری درقانون کار و ...تنها نگاهی کوتاه به این"دالیل "
محکومیت نشان میدهد که جمهوری اسالمی تا چه اندازه ازابرازابتدائی ترین خواسته ها و اعتراضات
کارگری وحشت دارد واقدام به دستگیری فعالین کارگری میکند.
سردمداران رژیم اسالمی شمشیررا ازروی بسته اند و میخواهند عالوه برسرکوب جنبش کارگری،
هرصدای اعتراضی ازدیگراقشاراجتماعی رانیزدرگلوخفه کنند .درپی قتل شاهرخ زمانی درزندان و
دستگیری تعدادی ازفعالین کارگری ومعلمان درپی آن ،هرچند روزیکبار ،تعداد دیگری ازمعترضین
اجتماعی دستگیرمی شوند .بیش ازیک هفته است که ازدستگیری رامین زندنیا معلم ،ازاعضای انجمن
صنفی معلمان کردستان و همسرش پروین محمدی ،فعال محیط زیست میگذرد .درچند روزگذشته
دراهواز ودیگرشهرهای خوزستان بیش ازچهل تن ازفعاالن مدنی عرب دستگیرشده اند.
درمقابل این اجحافات وجنایات رژیم اسالمی می بایست متحدانه فریاد اعتراضی را سرداد ،این
اقدامات حکومتی را محکوم دانست وبرای لغو احکام علیه فعاالن کارگری وسایرجنبشهای اجتماعی
کوشید.
ما حکم صادره علیه جعفرعظیم زاده واجرای آن ،دستگیری رامین زندنیا و پروین محمدی
ودستگیری فعاالن مدنی عرب را محکوم می کنیم وخواهان آزادی فوری آنان وکلیه زندانیان سیاسی
ومدنی هستیم.
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