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ی کارگران زندانیآزاد:  مایرا  

 
  ١٣٨٨خرداد  ١٧شنبه يک                                                                                                                        یفرزانه داراب

 
  
 چه اگر قانون مراجع گذرد، یم مه ماه اول روز کارگران یاعتراض یها تجمع گسترده یرهايگ دست از ماه کي از شيب که یحال در

 یها خانواده یاعضا به یريدستگ و هجوم با یيسو از اما کردند، آزاد یمراحل یط را کارگران از تن چند یعموم افکار فشار تحت

  ...گذاشتند شينما به تر انيعر را خود یواقع چهره ،یزندان

 یريدستگ برخ. شود یم گرفته دهيناد بعضًا و رنگ کمبار خشونت اتفاقاتاز یاريبس کشور، یجمهور سيير نيدهم انتخابات یغوغادر

 چشم گمان یب یدردناک یها فاجعه چنان مقابل در ها رسانه یتفاوت یب و شده منعکس یي رسانه کمتر در مه، ماه اول انيزندان یها خانواده

  .شود یم سپرده یفراموش دست به اش یانسان حقوق نيتر یهيبد از دفاع آشکار، یتجاوز در که است یي جامعه اتيواقع بر بستن

 انيزندان گناه یب یها خانواده مهابا یب که آورده وجود به یتيامن یها مقام یبرا را یيفضا ان،يزندان حقوق بر یپوش چشم و اضاغم نيهم

 انقالب دادگاه یها بازداشتگاه در همچنان یحال در انيزندان بستگان و همسران. کنند یزندان و ريدستگ را مه ماه اول شده ريدستگ

  .اند شده ليتبد یجمهور استير نامزدان یغاتيتبل بنگاه به آنان یها خواسته طرح یجا به یجمع یها رسانه که رندب  یم سر به فيبالتکل

 در تا خوانند یم یرا یها صندوق یپا به را همگان" ستين فرمان به خسته دست را واقعه تبردار "که یيفضا چنان در که، نيا طرفه

 برهان کي اساس از" بدتر و بد "استدالل که نيا از غافل. بگذارند دهيمزا به را خود یآوردها ستد بدترـ از بد ـ اصلح انتخاب با تينها

 در که است یتناقضات حاصل واقع در پوشاند، یم خود به تقدس ی جامه اصلح انتخاب عنوان تحت که بدتر از بد انتخاب. است متناقض

 یبرا که یونيزيتلو یها مناظره یها اليسر و است شده ليتحم آنان به نبحرا تيريمد نحوه در شرکاء منافع تضاد و یجهان طيشرا

 کردن مات یبرا ها آن یاسپانسرها و دايکاند سه توسط هيزاو سه از قتيحق در شده انداخته راه به تندروتر بيرق راندن رونيب

 امروز و کرده فتح اش یتيپوپول اقدامات پشتوانه با را یريگ ميتصم مراکز سال چهار یط که شود یم داده سامان یيدايکاند و نيتندروتر

  .است شده روبرو ريتکف چماق با

  .است نيتحس درخور و تامل قابل گمان یب سابقه، یب و نادر یاقدام عنوان به یونيزيتلو یها مناظره

 برنده یها کارت هيکل توانست که یيجا تا کرد غلبه اصلح منتخب یختگيفره و نجابت بر قرمزها خط از عبور و وقاهت آن جهينت در اما

  .کند مصادره خود نفع به را ها کننده ريتکف

 اداره نحوه با ربازيد از که است یافالطون و یآرمان یمدل شود، یم زمزمه اصلح منتخب زبان از وستهيپ که نخبگان حکومت

 یي انهيگرا تيباورال نيچن بر مملکت یحکومت نظام یفکر یها انيبن چه اگر. داشته منافات یامروز جوامع یيصدا چند و کيدمکرات

 یشخص لباس اي خودسر عناصر نيعناو تحت مشروع یمجوزها با که طلب فرصت یها انيجر مهار در اش یناتوان اما است استوار

 و کرده انيع شيپ از شيب را یمدل نيچن یآمد ناکار بلکه نکرد کسب حکومت یبرا یتيمشروع تنها نه اند، کرده تنگ مردم بر عرصه

  .هستند انهيگرا نخبه یها حکومت یينها منطق فشار، یها گروه که داده نشان

 ها، حکومت تيمشروع و یبقا اصل ضامن تنها که است نيا از یحاک برخوردارند، شده تيتثب یيها نظام از که شرفتهيپ جوامع تجربه

 نيچن در کارگران.اند کرده محدود را یفرد یها قهيسل اعمال یحکومت ینهادها کردن گو پاسخ با که هستند یآزاد و یواقع یها تشکل

 صحنه یتمام از باالتر و دهند یم قرار خود مطالبات صدر در را آزاد یها  تشکل یيبرپا حق موجود، یآوردها دست نقد ضمن یطيشرا

  .فشارند یم پا خود یها خواسته بر کرده، تر انيعر را یحکومت شرکاء شکاف که یيتضادها و ها یگردان

 یحاصل یگ دسته چند و تفرقه جز کارگران یبرا اند، امدهين کوتاه خشونت اعمال و سرکوب در گاه چيه که بيرق یها جناح از دفاع

 دفاع به که" کارگر خانه "یريارگي در گاه چيه خود، سرنوشت بر حاکم یها انيجر و منافع ليتحل و نقد ضمن کارگران. است نداشته



 یکايسند تجمع به ورشي و یچاقوکش ننگ هنوز که بس نيهم کارگر خانه انيمتول یبرا. کنند ینم دخالت برخواسته اتستوکريآر جناح

 هيتوج کارگران هيعل بر را آنان انيمتول خصمانه اقدامات المله هيوج یيدايکاند از کارگر خانه یبانيپشت. دارند چهره بر را یران اتوبوس

 یکسان کارگران ندگانينما. کارگر خانه اي کار وزارت دفاتر در نه جست ها زندان در ديبا امروز را ارگرانک یواقع ندگانينما. کند ینم

 رامونيپ را خود مطالبات ربازيد از کارگران ما. اند بوده روبرو شتم و ضرب و زندان با همواره گذشته یها دهه طول در که هستند

 یآزاد خواستار و ميا داشته اعالم را خود سرنوشت به نسبت اعتراض و اعتصاب حق یآزاد ،یکارگر مستقل یها تشکل حق یآزاد

 یها ثاقيم رشيپذ به توجه با متعهدند ها آن. ستندين کارگران حقوق ندهينما ها، دولت ندگانينما. ميهست یزندان کارگران شرط و ديق یب

  .کنند نيمتض را یکارگر آزاد یها تشکل یيبرپا حق" "I L O کار یجهان سازمان
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  یکارگر آزاد یها تشکل جاديا یريگيپ تهيکم اعضاء از یکي

١٧/٣/١٣٨٨ 

  


