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...ه و نهادها وزاداب غذا و نامه خطاب به انسانهای آاعالم اعتص  

 
١٣٨٨خرداد  ١  جمعه                                      د ـ عباس فریاصغر فتاح                                                

    
  های آزاده انسان  به

  نهادهای مدافع حقوق انسانی  به

  های کارگری اتحاديه  به

  کميساريای پناهندگان سازمان ملل متحد  به

  سازمان جهانی کار   به

  امنستی اينترنشنال  به

  پارلمان هلند  به

  ب کارگر هلندحزب سوسياليست و حز  به

  پارلمان اروپای متحد  به

کارگری را در  یها تشکلاز رهبران و فعالين  نفر١٧٠بيش از يرانسانی يک يورش غدردولت جمهوری اسالمی 

های ممتد و  خوابی های طوالنی، بی  پس از بازجويیشدگاناين دستگير گرچه تعدادی از.دستگير کرداول ماه مه روز

زندان اوين  ها درآناز نفر۵٠  ازبيش اما هنوزاند؛  آزاد شدهـ های سنگين ثيقهبا قيد و  عمال فشارهای جسمی و روانی ـِا

جهانی روزدر ی تجمع گرچه ايده .است »شدگانآزاد« فتنگر گروگانمعنای   بههای سنگين نيز برند و وثيقهميسر  به

طرف جمهوری اسالمی پذيرفته شده که از(های سازمان جهانی کار براساس کنوانسيونکامًال قانونی بود وکارگر

که از ضرب و شتم و خشونت اما  ؛ پذيرفته بودابق قانون اساسی جمهوری اسالمی صورتچنين مط و هم)است

زخمی  آغاز تجمع و اجرای مراسم کارگری شروع شد و به تدارک شده بود، قبل ازای طور گسترده سوی پليس به

  .شدن زنان و کودکان نيز انجاميد

، کارگریهای گوناگون  تشکلکه بود اين اولين باری ، و پراکندگی سال سرکوب و زندان و اعدام و سکوت٣٠پس از

طرح مطالبات  نی کارگر، بهتصميم گرفتند که ضمن برگزاری علنی مراسم روز جها ای متحد، ارادهقاطع وبا عزمی 

چنين مورد يورش و بازداشت  مطالبات کارگران چه بود که اينمگر.  و انسانی خود نيز بپردازنددموکراتيکبرحق و

روحًا شود، نايان و روابط خانوادگی تأديه ميطرف آشهای سنگين که غالبًا از   و اينک بايد با سپردن وثيقهگرفتندرقرا

يی که گاه تا ها  دستمزدۀ، مطالب مستقلحق ايجاد تشکلچيزی جزشده دستگيرکارگران گرفته شوند؟ مگرگروگان  به

اتهام   پرتگاه مرگ تدريجی برهاند، داشتند؟ پس چرا بهازرا ها آنافزايش حقوقی که افتد، و  تعويق می دو سال به

  شود؟ های دروغين برايشان ساخته می  و پروندهگيرند میرد قرارگمورد بازجويی و پي» اقدام برعليه امنيت ملی«

  ای مدافع  را که نهادهگناه ، اين دختر جوان و بیقضايی جمهوری اسالمی دالرا دارابیقرون وسطايی چرا دستگاه 

   که کارگران کند ، دقيقًا همان روزی اعدام میرنداش دا گناهی  اصرار بربیچنين امنستی اينترناشنال  هم وحقوق بشر



  سازمان داده بودند؟)  سال پراکندگی٣٠پس از (ترين آکسيون خودرا  متحدانه

بروز بحران اقتصادی در  بهه  با توج؛ سال گذشته٣طی ها  اعدامافزايش تعداد يابی سرکوب و  شدت با توجه به

ها   سياست از مردمگسترش روزافزون نارضايتی  با توجه به؛نصيب نخواهد گذاشت ی جهانی که ايران را بی عرصه

 ؛ها آن  بهاتهامات دروغينبستن و فعالين کارگری  های وسيع بازداشت  و با توجه بهعملکردهای جمهوری اسالمی؛  و

و سرانجام روی های انبوه  دستگيری  بازگشت بهتی جمهوری اسالمی روی طالعارود که دستگاه ا بيم اين می

  .های گسترده متمرکز شده باشد اعدام  بازگشت به

اسانلو ی منصور  ساله٥جهانی کارگر؛ حبس مراسم روز جرم شرکت در ان و مردان کارگر بهشالق بستن زن به

محروميت وی از دارو و درمان که   و) اتوبوسرانی تهران و حومهی سنديکای کارگران شرکت رئيس هيئت مديره(

نايب رئيس سنديکای کارگران (ی ابراهيم مددی   ساله٣نوع بشر است؛ حبس افراد ی  از حقوق فردی همه

  های جمهوری اسالمی غيرقانونی شناخته شده که اخراج او از کار توسط يکی از دادگاه رغم اين ، علی...)اتوبوسرانی

چنين اکثر  و هم) تپه ی سنديکای کارگران نيشکر هفت رئيس هيئت مديره(اتی ست؛ بازداشت و محکوميت علی نجا

احتمال و امکان ی ديگر نشان از اين دارد که  ها و نمونهتهديد مداوم فعالين کارگری؛ رهبران و فعالين اين سنديکا؛ 

  .ندان هم ضعيف نيستهای گسترده چ اعدام  و های انبوه  دستگيری  بهبازگشت 

شدت محکوم  های احتمالی چنين بازگشتی از طرف نهادهای مدافع حقوق انسانی و دموکراتيک به مينهينک ز ا هماگر

جهانی کارگر زير فشار روزفعالين کارگری دراش در بازداشت  خاطر اقدام ضدانسانی  نشود و جمهوری اسالمی به

پس، .  برداز پيشتوان  نمیکار چندانی کاران  معی از طرف اين جنايت آغاز کشتارهای دستجقرار نگيرد، فردای

  .فاجعه را قبل از وقوع بايد تدارک ديدبروز عالج 

المللی را در دفاع از کارگران بازداشت شده  فشار نهادهای بينکند که  گرچه جمهوری اسالمی چنين وانمود می

المللی  دن رکسانا صابری که در اثر فشارهای سياسی و بينآورد؛ اما حقيقت چنين نيست و آزاد کر حساب نمی به

  .اثر نيست صورت گرفت، نشان از اين دارد که چنين فشارهايی چندان هم بی

چنين حمايت از کليه فعالين کارگری  از دستگيرشدگان اول ماه مه و همدليل حمايت  که بهکنندگان اين نامه ما امضا

های کارگری  های آزاده، نهادهای مدافع حقوق بشر و اتحاديه ی انسان از همه ،ايم هاعتصاب غذا نمود  زندانی اقدام به

ا بدون قيد و شرط آزاد کنند؛ جمهوری اسالمی فشار بياورند تا تمامی کارگران زندانی ر خواهيم که به میدر هلند 

مرتکب هيچ جرمی  ين حقوق انسانیتر  و مبارزه برای احقاق ابتديیجز اقدام برای يک بهتر و انسانی  بهها که آنچرا

  دستهمۀ و المللی حقوق کار های بين کنوانسيون  همۀاکه آشکار اين جمهوری اسالمی استبرعکس، . اند نشده

  .گذارد وردهای حقوق بشر را زيرپا میآ 

ی انسانی  جعههای جلوگيری از بروز يک فا يکی از مؤثرترين راهجمهوری اسالمی  فشار وارد آوردن بهباور ما   به

که از (يش اصول ادعايی خو خواهيم به چنين ما از دولت هلند، احزاب مترقی در هلند و پارلمان اروپا میهم. است

بند بمانند و بازداشت غيرقانونی کليه کارگرانی را که اينک در زندان  پای) کنند دموکراسی و دموکراتيزم دفاع می

  رشد موازين دموکراتيک ها در مؤثرترين گامجاد تشکل مستقل کارگری يکی ازچراکه اي. برند، محکوم کنند سر می به

  د فرساصغر فتاحی ـ عبا       . جوامع بشری استدر همۀ


