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  کارگری بمناسبت روز جهانراني ایاسي ساني از زندانی جمعهيانيب

 
  د و هفتزدهم ارديبهشت هشتادوا                                                                         یاسي ساني از زندانیجمع

  

. فعال و محرک هر جامعه ، همواره مورد توجه جوامع مختلف قرار داشته اندیروي نني تریارگران بعنوان اصلک  

 یو احقاق حقوق کارگران و تشکلها کاهاي سندليرفته و سر آغاز تشک کارگر نام گیجهان که سالهاست روزی ماه ماول

 حقوق محرومند ني تریهيبد ازیراني که کارگران ایدرحال.  شودی داشته می گرامايدنسراسرجهان است در دریکارگر

تنها به جرم ... و ی از آنان همچون منصور اسالو ،مددیاريو بس د شونیمنع م کارگریجهان داشت روزیگرام ازیحتو

. داشته اندافتي را دری المدتلي و طوني و احکام سنگی بازداشت و زندانی کارگری کاي سندلي در جهت تشکتيفعال  

 و فراوان است که قلم از  عي سپردن حقوق کارگران آنچنان وسیبه فراموش وی المللنيمعاهدات ب منشورها وتي رعاعدم

 ريسنندج، اسالم شهر، خوزستان و سادردمند در  پناه وی با کارگران بدي شدیبرخوردها .گردديو ناتوان معاجز آنهاانيب

  با بردگان  گذشته ی قرنهایوسطائ  قرون یبرخوردها آورادي شان یمعنو و ی حقوق مادۀتنها به جرم مطالبشورک نقاط 

، ري فراگی اجتماعني، عدم وجود تامردندا  گذاران آن نداشته واستي سی برايی آبرویب وی جزء رسوئیحاصل باشد ویم

 تي و حمایصنف  یالها تشکیتهاي عدم امکان فعال،ی شغلتي ،فقدان امنیکيزي فی ،برخورد های وسع کارگریاخراج ها

 اتحاد جادي  از ایري کارگران و جلوگيۀ اولۀ عدم پرداخت حقوق حق،ی جهانی کارگری مصوبات ارکانهایگر، عدم اجرا

کارگران  آن دارد که تنها راه حل مشکالت ازتي حکایهمگ. هفتاد من کاغذ خواهد شدی که مثنویگريداريسبمواردآنان و

 به حقشان ی ساختن خواسته هایحکومت گران را به عمل  تا کارگران بتوانند ی کارگرريراگ تشکل واحد و فجاديکشور ا

.وادار سازند  

 دست یآرزو نيتحقق ا ،تحت ستم  کارگران زحمتکش وکي کايبه  آن کيتبرو کارگریجهان روزداشتي ضمن گرامما

 مييگوي کارگران مۀ راستا به همنيادر ومي را خواستاریکارگران زندان  وی فعاالن کارگری که آزادميدواري را امیافتني

. شودی درد مشترک ،هرگز جدا  جدا درمان نمني که از،ي شو عزهمراه  ...که   
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