تشديد سركوب گری ها و صدور محكوميت های سنگين
برای فعالين كارگری
طي  ٦ماهه اخيربرخوردهاي سركوب گرانه عليه اعتراضات كارگري گسترده تر شده است و به
موازات آن تعقيب ،زنداني كردن و صدورمحكوميت هاي سنگين براي كارگران پيشرو و فعالين
سياسي به نحوه بي سابقه اي تشديد شده است .جديدترين آنها محكوميت داود رضوي از اعضاي
هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه در تاريخ  ٢٨بهمن ماه  ١٧ (١٣٩٤فوريه
 )٢٠١٦به  ٥سال حبس است .همزمان با محكوم نمودن رضوي ،قرار است در روز  ٣اسفند ١٣٩٤
( ٢٢فوريه  )٢٠١٦فعال سرشناس و كارگر مبارز ابراهيم مددي دادگاهي شود .چند روز قبل نيز در
 ١٧بهمن ماه  ٦( ١٣٩٤فوريه  )٢٠١٦عثمان اسماعيلي فعال كارگري به يك سال حبس محكوم شد.
در  ٢٧بهمن  ١٦( ١٣٩٤فوريه  )٢٠١٦نيز امير امير قلي فعال چپ و دانشجوي اخراجي به  ٢١سال
حبس محكوم شد .از سوي ديگر  ٢٨كارگر زنداني مجتمع مس خاتون آباد كه به دليل دفاع از حق
اشتغال و امنيت شغلي زندان شده بودند ،اگر چه به دليل اعتراضات به تدريج آزاد شدند ،ولي با وثيقه
هاي سنگين  ٥٠ميليوني كه براي آنها تعيين كرده اند ،آزادي آنها به صورت موقت و مشروط بايد
تلقي گردد .و اين سركوب ها در جنجال و هياهوي انتصابات رسوا اخير و كانديد نمودن چهره هاي
جنايت كاري مانند محجوب به عنوان نماينده كارگران صورت مي گيرد.
در طي همين مدت  ٦ماهه جعفر عظيم زاده دبير هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران به  ٦سال
حبس محكوم شده و هم اكنون در زندان در اسارت به سر مي برد .محمود صالحي فعال سرشناس
كارگري به  ٩سال حبس محكوم شده است ،محمد جراحي در زندان مركزي تبريز توسط زندانبانان
مورد ضرب و شتم و تعرض قرار گرفته است .فرزاد مرادي كارگر زنداني بعد از عمل جراحي و
در شرايط نامساعد جسمي بار ديگر به سلول زندان بازگردانده شده است .دستگيري معلمان مبارز در
شهرهاي مختلف جريان داشته است و احكام طويل المدت زنداني براي آنها صادر شده است .هم
چنين به مدت زمان اسارت معلم مبارز رسول بداقي افزوده شده است و فشارها به اسماعيل عبدي
دبير كل كانون صنفي معلمان ايران در زندان افزايش يافته است.
رژيم سركوب گر جمهوري اسالمي درصدد است با بگير وببندها ،كارگران و مردم تحت ستم ايران
را از بيان مطالبات بر حق خود باز دارد ،اما تا زماني كه سيه روزي كارگران و زحمتكشان هر روز
افزايش مي يابد ،کارگران از داشتن تشکل مستقل ،حق برپايی اجتماعات و اعصابات محرومند  ،و
سردمداران حكومت ،مامورين عالي رتبه دولتي ،نيروهاي امنيتي و ساير سرمايه داران خصوصي و
دولتي ،در پي خالي كردن سفره هاي مردم و سركوب آزادي هاي فردي و اجتماعي آنها هستند ،
مبارزات كارگران و اقشار تحت ستم براي احقاق حقوق خود استمرار خواهد يافت.
نهادهاي همبستگي ضمن محكوم نمودن شديد دستگيري ها و اجحافات ،براي آزادي بي قيد و شرط
فعالين كارگري و زندانيان سياسي و نيز لغو احكام جبارانه قضايي براي آنها از پا نخواهد نشست.
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